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TANULMÁNYOK

VESZPRÉMY LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN FELÖVEZÉSÉRŐL*

Tóth Zoltán életművéből nem egy nagy horderejű, de annál jellemzőbb részletet
emeltünk ki és választottunk dolgozatunk tárgyául. A címben jelzett téma jól mutatja Tóth Zoltán viszonyát a hadtörténelemhez : e részdiszciplinát többé nem a ma
gyar történelem katonai vonatkozásainak a kigyűjtésében és ú jraelbeszélésében látta,
hanem pontosan fordítva, a tárgyi emlékanyagból, a hadtörténeti stúdiumokból le
vonható következtetéseket szembesítette a hazai történelem forrásanyagával. A.
szembesítés termékenynek és máig hatóan gondolatébresztőnek bizonyult, gondol
junk csak Botond-tanulmányának a korai magyar buzogányhasználatból, vagy a;
kígyóspusztai csatról szóló írásának a sisakformákból és a lovagi fegyverzetből ki
induló fejtegetéseire. Mindezt azzal a filológiai érzékkel és érzékenységgel tette, ami
írásait általában jellemezte.
h• • w
A hadtörténelmet segédtudománynak is tekintette, amely módszereivel, a hadvi
selés emlékanyagának, szokásainak, mentalitásának történetisége, korhoz kötöttsége
bemutatásával a magyar társadalom- és politikatörténet alakulását teszi pontosab
ban értelmezhetőbbé és datálhatóbbá. E módszerek alkalmazása vezette el a karddal
való felövezés kérdéséhez, amit azonban csak két, 1933-ban megjelent tanulmányának
lábjegyzeteiben érintett. Nem érezte szükségesnek érvelése kifejtését, talán mert úgy
vélte, megjegyzése elégséges a probléma tisztázására. Nem így történt, a szakirodalom
nem hasznosította kellőképpen ezt az eredményt. A kérdés újratárgyalását nem csak
az évforduló, hanem az utóbbi évtizedeknek a felövezésre vonatkozó nagyszámú
külföldi publikációja is indokolja. Kérdés, hogy ezek alapján kell-e módosítanunk a
szerző több mint ötven éves véleményén?
A XrV. századi krónikakompozíció Szent István korával foglalkozó fejezetei közül
háromban is előfordul a felövezés, közülük két említés közvetlenül a királlyal kap
csolatos. Elsőként a 41. fejezetben, Hont és Pázmány nemzetségéről szólva : „Azokban a
a napokban érkezett Hunt és Paznan is, akik a Goron folyóban teuton szokás szerint
karddal övezték fel Szent István királyt". 1 Majd a 64. fejezetben közel azonos szavak
kal ismétli meg a krónika a történteket: „Szent István azonban összehívta főembereit,
és Szent Márton hitvalló közbenjárásával az isteni irgalom segítségéért könyörgött.
Azután seregét összegyűjtvén az ellenség ellen indult, a Goron folyó mellett övezték
fel először karddal, és itt testőreiül két főembert állítottak, Huntot és Paznant."*
* A dolgozat rövidített változata a Tóth Zoltán emlékülésen (Régészeti és Művészettörténeti Társulat^ 1988. no
vember 29.) hangzott el.
%
1 A krónikahelyeket a Scriptores rerum Hungaricarum (továbbiakban: SS.) első kötetéből idézzük. Bp-, 1937.
(Kiad.:) Szentpétery Imre. 41. fej., 297. o.: „Adierant etiam istis diebus Hunt et Paznan, qui Sanctum Stephanumregem in flumine Goron gladio Theutonico more accinxerunt." (Bellus Ibolya ford., Bp. 1986.)
..;
2 64. fej. SS. I. 313. o.: „Sanctus autem Stephanus convocatis proceribus suis per interventum beatissimi Martini
confessoris divine misericordie imploravit auxilium. Postmodum verő congregate exercitu perrexit obviam hosti suo
et ad amnem Goron primitus accinctus est gladio ibique ad custodiam corporalis salutis sue duos principes Hunt et
Paznan constituit." (Bellus I. ford., i. h.)

A 66. fejezet a fehérvári egyháznak adományozott kiváltságok között tesz említést a
felövezésről : „Egyebek között adott ennek az albai egyháznak néhány örök emléke
zetre méltó ajándékot, mégpedig két racionálét, mindkettő szegélyébe hetvennégy
márka értékű színtiszta arany volt beleszőve meg drágakövek. Szent István király
kérésére Szent Benedek, a római szentegyház pápája oly tekintélyes kiváltsággal is
ékesítette ezeket, hogy aki misézés alkalmával magára ölti, törvényesen felkenheti,
megkoronázhatja és karddal övezheti a királyt." 3
Ezeket az idézeteket kiegészítjük még a Kézai-krónika Hontról és Pázmányról szóló
78. fejezetével: „Ezután jött Hunt és Pázmány, két vér szerinti testvér, akik Svábországból erednek. Ezek katonáikkal együtt Magyarországon át a tengeren túlra igye
keztek. Géza fejedelem visszatartotta őket, s később Szent István királyt a Garam
folyónál, német szokás szerint, lovagi karddal övezték fel." 4
Végezetül célszerűnek látszik a krónikakompozícióban említett másik királyi felövezést is az idézetek sorába iktatni (164. fejezet, az 1146. évi Lajta-menti csata előtt
felövezik II. Gézát) : „A király pedig egész seregével együtt az Istenbe vetette remé
nyét, és miután elrendezte a csapatait, megindult ellenségei ellen. De a papok és le
viták, az összes klerikusok, akik csak ott voltak »töredelmes lélekkel és megtört szív
vel« könyörögtek a mi Urunk, Jézus Krisztus segítségéért... A királyt pedig karddal
•övezték fel, és az Ür fényessége megjelent fölötte, az isteni sugallattól »szíve azonnal
megerősödött« és maga is erősebb lett, mint azelőtt volt, arca felderült, és fürgén in
dult a csatába." 5 E soroknak jelentőségét az adja, hogy Freisingi Ottó krónikájában
ugyanennek az eseménynek megmaradt egy lényegre törőbb és a magyar krónikában
leírtakat alátámasztó ismertetése: ,,... a király az említett síkon egy fa templomhoz
megy, ahol — mivel egészen addig gyermekévei miatt nem avatták lovaggá — a püs
pökök miután az erre rendelt egyházi áldásban részesítették, felövezik a fegyverek
kel." 6
Ezután nézzük meg, hogyan foglalt állást Szent István felövezésével kapcsolatban
a korábbi magyar szakirodalom. Először is Mátyás Flórián tanulmányrészletét érde
mes megemlíteni (1894), amely először érzékelte, hogy a felövezés krónikás hagyomá
nya nem teljesen hihető. Ezt, máig elfogadott javaslatával, úgy módosította, hogy a
felövezéare a Garam folyó helyett Esztergomban kerülhetett sor, hiszen az ünnepé
lyes aktushoz a kor szokása szerint templom és egyháziak jelenléte szükséges. Erre
a folyó és Esztergom német nevének (Gran) hasonló hangzása adott alkalmat. 7 Ezt
követően a hagyomány értékelése alig módosult. A Marczali Henrik által írt Magyar
nemzet története (1895) is elfogadta: „Az ifjú uralkodót, amint a háborúba indult, né
met kísérői felövezték a lovagi karddal, úgy mint ez a Henrikek és Ottóknál volt
szokásban."8, miként Pauler Gyula máig klasszikus középkori magyar történeti mo3 66. fej. SS. I. 316. o. :
u t quicunque in celebrando missam eis uteretur, legittime posset regem iniungere, coro
nare et gladio accingere." (Bellus I. ford., i. h.)
4 Kézai, 78. fej. SS. I. 188—89. o.: „... Qui detenti per ducem Geicham, tandem sanctum regem Stephanum in
flumine Goron Teutonico more gladio militari accinxerunt." (Bollók János ford., Bp., 1984.) A hely utóéletére 1.
még Avantinua, Gombos : Catalogua 357. o.
5 164. fej. SS. I. 454—455. o.: „...Bex autem accinctus est gladio et gloria Domini apparuit super eum..." (Bellus
I . ford., i. h.)
6 Freisingi Otto. Gombos: Catalogus fontium historae Hungaricae. I I I . Bp., 1937. 1768. o. : „Altera die rex in predicto campo ad quandam ligneam ecclesiam accedit, ibique ab episcopis — nam eo usque in puerilibus annis positus:
nondum militem induerat — accepta sacerdotali benedictione ad hoc instituta armis accingitur." (Eredeti kiad.
MGIí SS. X. 369. o.) Magyar ford.: Gombos F. Albin: I. Frigyes császár tettei. Középkori krónikások. Bp., 1913.
109. o. Győrffy György Freisingi-szövegközlése: Koppány lázadása. I n : Tanulmányok Somogy megye múltjából.
Kaposvár, 1970.19. o. (németül in: Studia Turcica. [Ed. L. Ligeti] Bp., 1971.)
7 Mátyás F. : Diplomatikai vonatkozások. = Századok, 28. (1984) 585—586. o. — Rögtön hozzátesszük, a kéziratok
mindegyike határozottan folyót (flumen) — a német krónikák Wasser-t — említ. A középkori hagyomány tehát nem
talált kivetnivalót ebben. Ennek oka részben a csata előtti felövezéseknek a X I I . század óta terjedő hagyományá
ban, részben a I I . Géza történeténél az 1146. évi Lajta menti csata krónikás leírásában keresendő, ahol más szavak
kal egy hasonló aktust írnak le. — Példaként említi Kasztíliai Szt. Ferdinánd király felövezését is (1219): „In regáli
monasteiio prope Burgia celebrata missa a venerabili Mauritio Burgensi episcopo, et armis militaribus benedictis,
ipse rex suscepto gladio ab altari, manu propria se accinxit cingulo militari."
8 Bp., 1895. 235. o.
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nográfiájában tette (18992)9. Ezt találjuk Bartoniek Emmának a magyar királykoror
názásokat feldolgozó művében (1939): „... tudjuk a Koppánnyal vívott csata előtt
német lovagjai karddal övezték, vagyis lovaggá avatták Istvánt". 10
Az újabb történeti irodalomban Győrffy György foglalkozott a kérdéssel „Koppány
lázaäáscč'' c. tanulmányában (1970), amire általában hivatkozni is szokás István felövezésével kapcsolatban. 11 Lényegi megállapításai a következők: E hagyomány a
csata előtt szokásos karddal való felövezés rítusával azonosítható. Erre korai példa
az Adelbold II. Henrik vitájában szereplő eset, amikor a császár 1003-ban a szlávokkai vívott merseburgi csata előtt Szent Adrián kardját öltötte magára. — A felövezés
a hagyománnyal ellentétben nem a csata alkalmából történhetett, hanem István fe
jedelemmé avatásához kapcsolódhatott. Ennek igazolására 1099-ből fennmaradt
lengyelországi példát, illetve az I. Ottó 936. évi trónralépéséhez kapcsolódó kardát
adást említi, idézi ez utóbbi szövegét: „Vedd ezt a kardot, hogy elűzzed Krisztus
minden ellenségét, barbárokat és a rossz keresztényeket." összefoglalóan megálla
pítja, „hogy az 1000 körül gyakorolt kardszentelés egyformán részét képezte a csata
előtti, a korral járó és a fejedelemavató karddal való felövezésnek". További müvei
ben is ennek a szellemében írt a felövezésről.12 így szerepel a Magyarország hadtörté
netében (1984), bár némi fenntartással megfogalmazva13 és Az Árpád-kor háborúi c.
kötetben (1986) : „A csatába indulás előtt Esztergomban — német szokás szerint —
karddal övezték fel, vagyis felnőtté avatták, alkalmassá nyilvánították a fegyve
res harcra." 14
A felsorolásból egyedül Tóth Zoltán nevét hagytuk ki, aki számos tanulmányában
foglalkozott a felövezéssel és szembe helyezkedett a szakirodalomban mindmáig
uralkodó nézettel. Vegyük sorba az érveit. Álláspontjára a szerző a magyar király
lándzsa történetének nyomozása során jutott. 1933-ban két tanulmányában is érin
tette a felövezés problémáját, közülük a német koronázási formulával foglalkozóban
részletesebben.15 Nem tekinthető véletlennek, hogy az akkor már jónevű kutató két
ségbe merészelte vonni a hazai történeti hagyomány megdönthetetlennek tűnőállítását. Ezt az magyarázza, hogy munkásságában egyesültek elsőként az egyetemes
hadtörténetírás eredményei a középkori magyar történelem forrásainak elemzésével.
A Zeitschrift für historische Waffenkunde 1919. évi kötetében jelent meg Wilhelm
Erben máig sem felülmúlt összeállítása a felövezés történetéről. 16 A felsorakoztatott
példák alapján Tóth levonta a következtetést: „... IV. Henrik előtt, tehát a lándzsa
uralmi korszakára vonatkozóan egyetlen igazolt fejedelmi kardszertartásról sem
tudunk.", t. i. Nagy I. Ottó koronázásától.17 Ez alapján nem tartja hitelesnek a kró
nikabeli kardfelövezést a Koppánnyal vívott sorsdöntő harc küszöbén. Ugyancsak
Erben nyomán foglalkozott a felövezéshez kapcsolódó életkor kérdésével is. Ezek a
fejtegetései azonban a E-anzanus-tanulmány második, máig kéziratban maradt része
ként nem váltak közismertté.18 Felveti a kérdést, hogy a fejedelmi trónra kerülés
9 A magyar nemzet története. Bp., 1899 2 .1. k. 27. o. (reprint kiad.)
10 A magyar királykoronázások története. Bp., 1939. 34. o. (reprint kiad.)
11 Koppány lázadása. 1. a 6. jegyzetet.
12 István király és műve. Bp. 1977 1 .116. o.; Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1. k.
Bp-. 1984. 749. o.; I. Ottó koronázására 1. Schramm, Percy Ernst: Kaiser, Könige und Päpste. Bd. I I I . Stuttgart,
1969., 45. o.
13 Vonatkozó rész Borosy András munkája. 30. o.
14 liristó Oyula.\ Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986. 49. o. Legutoljára Szpgfű László említi : Irodalomtörténet, 1987—
88. 332. o. Kurcz Ágnes fogalmaz a legóvatosabban e kérdésben 1. Lovagi kultúra Magyarországon a 13—14. század
ban. Bp. 1988.135. o. (Az általa idézett s az Intelmek „eingulati" SS II. 624. o. helyére vonatkozó Tagányi-megfigyeléssel ő sem tudott mit kezdeni, i. h.)
15 A magyar királylándzsa történetéhez. I n : Károlyi Árpád emlékkönyv. Bp., 1933. 536—545. o., A „gladius divinitus ordinatus". (Megjegyzések a német koronázási formula keltéhez). = Századok, 67. (1933) 481—517. o.
16 Erben, W.: Schwertleite und Ritterschlag. Beiträge zu einer Rechtsgeschichte der Waffen. — ' Zeitschrift für
historische Waffenkunde, 8. (1918—20) 105—167. o.
17 Tóth Z.: A „gladius" (15. jegyzet) 498. o. és v. ö. Vő: „Attila's Schwert". Studie über die Herkunft des soge
nannten Säbels Karls des Großen in Wien. Bp., 1930.187. o. 3. jegyzet.
18 Tóth Z.: Szent István legrégibb életirata nyomán. I I . A Szt. Istvánra vonatkozó időadatok. Lelőhely: MTA
Könyvtár Kézirattár Ms 5036/2. Megjelenése a Magyar Könyvszemle hasábjain várható.
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alkalmából emlegetett „gyermeki-puer kor" illetve a felövezés „elsőként" való jelzője
között lehetett-e valamiféle kapcsolat. Megállapítja, hogy Erben listája alapján a
fejedelmek esetében általában 15 év a korhatár, amikortól már nem puer-ek többé,
hanem az „aetas perfecta" birtokába kerülnek. A hatalmat átvevő Szent István ezt a
kort — születésének bármelyik hagyományát is fogadjuk el — jócskán meghaladta.
Guilhiermoz alapján utal arra, hogy a középkori uralkodók nagykorúságukat, azaz
fegyverképességüket hamarabb elérték, mint alattvalóik.19 Végül a legendák, illetve a
pannonhalmi alapítólevél — puer, pueritia — előfordulásaival foglalkozik, amiket az
első királyunk epochalis évszámaiban megmutatkozó középkori tudateltolódással
magyaráz. (Ennek ismertetését itt most mellőzzük.)
A kérdés ismételt felvetését elsősorban az indokolja, hogy az elmúlt évtizedekben
jelentős mennyiségű és igen jó színvonalú tanulmány, monográfia született a felövezésről. Ezek hasznosítása, úgy véljük, fontos adalékot tud nyújtani az előbbiekben
összefoglalt vitához.20
A felövezéssel kapcsolatos bizonytalanságok forrása alapvetően terminológiai jelle
gű, hiszen számos terminus (cingulum, miles, militia) a későantikvitástól folyamato
san használatban maradt, csak éppen társadalmi és jogi hátterük, jelentésük ment át
komoly ós a lényeget is érintő változásokon. Nem véletlen, hogy a témának számos
tanulmányt és monográfiát szentelő Jean Flori 1986-ban még mindig úgy fogalmaz:
,,A felövezés a történelemnek még mindig egyik kevéssé ismert területe." 21
Ha a terminológiai hasonlóságon túl valami tárgyi kapcsot is találni szeretnénk az
antikvitás és a későközépkor között, akkor ezt a katonai fogadalom, eskü tényében és
az ehhez kapcsolódó mentalitásban nevezhetjük meg. A katonai övet (cingulum
militare) már a római jog is a római katona jelképének tekintette, ami tovább élt az
egyházatyák, pl. Ágoston vagy a középkori jogászok, pl. Huguccio írásaiban. Egészen
határozottan fogalmaz a kérdésben Philippus Harveng a XII. század második felé
ben. Eszerint minden egyes rendnek — klerikusi, szerzetesi, lovagi — karakterét és el
nevezését a fogadalom (professio), magatartás (habitus) és öltözék (vestitus) adja.
S hozzáteszi, a kard viselése önmagában még nem tesz lovaggá, csak a katonai foga
dalom által megerősítve.22 Ennek a folytonosságnak a XII. század második felében
a kortársak — úgy tűnik — már tudatában voltak. Petrus Blesensis egyik levelében
így ír: „Egykoron a katonák az eskü kötelékével kötelezték magukat, hogy kiállnak
a köztársaságért, a csatából nem menekülnek el s hogy saját életüknél a köz javát
többre tartják. Ma azonban az újoncok kardjaikat az oltárról veszik el, hogy megfo
gadják : kardjukat azért vették magukhoz, hogy az Egyház fiai legyenek, a papság
tiszteletére, a szegények oltalmára, a gonosztevők megbosszulására és a haza védelmezésére készek legyenek..." 23 E szókincs továbbélésében persze nem lebecsülendő
19 Uo. 46. és 47. jegyzet. Hivatkozott mű: Guilhiermoz, P.: Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen
âge. Paris, 1902. 418—419., 421. o.
20 Van Winter, Johanna Maria: Cingulum militiae. Schwertleite en miles-terminologie als Spiegel van veranderend
menselijk gedrag. = Tijdschrift voor rechtsgeschiedens, 44(1976)1—92. o.; Flori, Jean: Chevalerie et liturgie. = Le
Moyen âge, 94. (1978) 247—278., 409—442. o.; UŐ: Les origines de l'adoubement chevaleresque: élude
des remises
d'armes et du vocabulaire qui les exprime dans les sources historiques latines jusqu'aue début edu X I I I e siècle. = Tra
ditio, 35. (1979). 209—272. o.; Uô; Du nouveau sur l'adoubement des chevaliers (XI
—XIII
siècles).
=
Le Moyen
Âge, 91. (1985) 201—226. o.; UŐ: A propos de l'adoubement des chevaliers au X I e m r siècle: Le prétendu pont.ilical
de Reims et l'ordo ad armandum de Cambrai. = Frühmittelalterliche Studien, 19. (1985)e330—349.
o.;
Uő:
L'idéologie.
du glaive. Préhistoire de la chevalerie. Genève, 1983.; Uő: L'essor de la chevalerie X I — X I I e siècles. Genève, 1986.
Régebbi munkák közül: Pietzner, Fritz: Schwertleite und Ritterschlag. Bottrop, 1934; :Massmann, E. H.: Schwertleite und Ritterschlag. Hamburg, 1932. (nem jutottunk hozzá). Flori monográfiáit ismertette Ľorosy András a Had
történelmi Közleményekben: Űj. f. 32. (1985) 931—932. o. és 35. (1988) 155—157. o.
21 Flori, J.: L'essor... i, m. 81. o. (20. jegyz.)
22 Krüger, Sabine: Character militaris und character indelebilis. Ein Beitrag zum Verhältnis von miles und clericus
•im Mittelalter. I n : Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift f. Josef Fleckenstein. Sigma
ringen, 1984. 567—579. c ; Philippus Harveningre: 569. o. ; Vegetius közvetítő szerepére: 571. o.
23 Migne PL 207. col. 294. Idézi Van Winter i. m. 76—77. o. (20. jegyzet) „Olim se juramenti vinculo milites obligabant, quod starent pro reipublicae statu, quod in acie non fugerent, et quod vitae propriae utilitatem publicam
praehaberent. Sed et hodie tirones enses suos recipiunt de altari, ut profiteantur se filios Ecclesiae, atque ad honorem
eacerdotii, ad tutitionem pauperum, ad vindictam malefactorum et patriae liberationem gladium accepisse..."
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szerepet játszhatott, hogy a Bibliában is számos helyen előfordult és a koronázások,
uralkodói áldások formájában a liturgiában már a Karoling-kortól helyet kapott.
A folyamatosság hangsúlyozása mellett most már fordítsuk figyelmünket a külön
bözőségekre. A leglényegesebb változás kétségkívül a lovagság kialakulása és meg
jelenése a X I . század végétől kezdve. Ennek a változásnak fő gerjesztője a keresztes
háborúk eszmeköre volt: az egyház által megszentelt katonák és fegyverek felhasz
nálása a szent háborúban. Carl Erdmann 1935-ben megjelent klasszikus munkája
megbízhatóan mutatja be a folyamatot.24 Ennek alapján a X I . század közepe-vége
előtt a lovag, lovagság kifejezések használata nem szabatos, hiszen a későbbi értelem
ben vett lovagok ez időpont előtt nem is léteztek. (A nemzetközi szakirodalomban
ugyan időről időre jelennek meg tanulmányok, amelyek ezt az időpontot korábbra
próbálnák helyezni, de ezek a végeredményben csak a lovagság előzményeihez nyújta
nak újabb, és sokszor hasznos adalékokat.) 25 A következőkben tárgyalt probléma
lényege az, hogy már a lovagság megjelenése előtti századokban is találunk egyházi
fegyveráldásokat és egyházi segédlettel történt felövezéseket.
A szakirodalom azonban éles különbséget tesz a lovagkor előtti és utáni felövezések
között. Ez a francia nyelvben még terminológiailag is elválhat : az előbbi a „remise
d'arme", míg az utóbbi az „adoubement". A XI. század előtti említések jellemzői,
hogy azok rendkívül ritkák és kivétel nélkül uralkodókra, királyokra, hercegekre
vonatkoznak. Már több az olyan említés, amikor koronázási szertartáshoz kapcsolód
nak, így Kopasz Károlyt apja 13 éves korában, 838-ban, felövezte férfihoz illő fegy
verekkel és átadta királyságának egy részét. Az aktus itt nem más, mint a hatalomból
való részeltetés szimbóluma.26 Megjegyzendő, hogy a cingulum militare-nek egy ko
rábbi jelentéskörét átörökítve, már tágabb társadalmi rétegek esetében használva,
fennmaradt közszolgálat, világi hivatal jelentése, amit pl. a 850. évi páviai zsinat
bizonyít.27
Ami a XI. századi eseteket illeti, a lovagkor előtt a korábbiakhoz hasonló a helyzet,
felövezés tudniillik csak a társadalom legelőkelőbbjeinek jut osztályrészül, hercegek
koronázásakor, a tényleges uralkodás megkezdésekor vagy még trónralépésük előtt, a
hatalom jó előre való biztosításaként. Ami a kronológiát illeti, az első igazolt eset
IV. Henrik 1065-ös felövezése, miután trónra kerülésekor még csak hatéves volt.28
A további említések, így a thüringiai gróf fiának 1039. évi felövezése, mind későbbi
lejegyzéseken alapulnak, a felhozott példa esetében a XII. század közepéről.29 Még
érdekesebb a X I . századi fegyveráldások eredete. Ezek a fő bizonyítékai annak,
hogy a lovagi ideológia és a lovagokkal szembeni elvárások forrásai a koronázási
ordók, az uralkodók személyével és fegyvereivel kapcsolatos könyörgések, imádságok,
áldások között keresendők. Bizonyítékai annak, hogy ezek esetében a szövegek vulga
rizálódása játszódott le a századok során, s a hatalom csúcsaitól lefelé haladva a fel
övezés a személyek egyre szélesebb körének jutott osztályrészéül. Ezek forrásai sok
szor VIII. század végi liturgikus szövegekre mennek vissza. A XI. század végéről
származó, cambrai-i eredetű ordo szövege pedig, az egyház védelmezőjének címezve,
már ezen könyörgések és áldásoknak a kialakuló lovagság felé való terjedését igazol
ja.30
Az említett listák alapján számos szempontból lehet vizsgálni a felövezésre vonat
kozó adatokat. Most csak három megközelítésre térünk ki. W. Erben megállapítása
24 Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935.
25 P]. Leyser, Karl: Early Medieval Canon Law and the Beginnings of Knighthood. I n : Instittitionen, 449—5€5. o.
(22. jegyzet)
26 Flori, J.: L'essor... i. m. 45. o. (20. jegyzet).
27 Uo. 47. o.
28 Uo. 57. o.
29 Uo. 72. o.
30 Uo. 81—111. o. A folyamatra utaltunk már korábbi cikkünkben: A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány
adat értelmezéséről. = Hadtörténelmi Közlemények, Új f. 34. (1987) 751. o.
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a felövezettek korára vonatkozóan továbbra is helytállónak tűnik. Erre ugyan a leg
különbözőbb életkorban kerül sor (számos tényező meggyorsíthatta), átlagban mégis
a 15. életév körüli időszak a leggyakoribb, lehetőség szerint közelebb a 15-höz, mint a
20-hoz.31 A felövezést végzők személyét és a helyszínt az aktus ünnepélyessége kap
csolja össze. Pontosan azért, mert szoros kapcsolatban állt az aktus a trónutódlással,
így az állami szimbolikával. Általában az udvar, az ország előkelőinek jelenlétében,
lehetőség szerint valamely nagyobb egyházi ünnephez (leginkább pünkösdhöz) kap
csolódva történt. Az elmondottak értelmében az egyház részvétele valamilyen módon
megnyilvánult, vagy a helyszín, vagy egy előzetes áldás, vagy éppen a felövező személye
révén. Magát a felövezést általában a hatalmat gyakorló személy, így a herceg apja
végezte, esetleg valamely előkelő rokon.32
Ezek alapján vegyük sorba még egyszer az István király felövezésére vonatkozó
adatokat. Ezek a fentiekkel egyetlen szempontból sem egyeznek:
— mert 936 és 1065 között továbbra sincsen birodalmi felövezésre kortárs lejegyzésü adat, ami kérdésessé tesz a „teuton szokás" kitételt, 33
— mert a X—XI. században példátlan, hogy egy uralkodót vazallusai Övezzenek
fel, £IZ£LZ ct hatalomból ők részeltessék.
— nem szokásos, hogy ne az apa életében, a legünnepélyesebb formák között tör
ténjék,
— mert példátlan, hogy az egyházi részvételre semmilyen megjegyzés ne történ
jék, amikor pedig ez a szertartás lényegi része volt és annak ideológiai alapját adta,
— mert ellentmond István esetleges nagykorúsága alkalmából való felövezésének,
hiszen ekkor már jóval idősebb a szokásos kornál,
* — mert a koronázási szertartáshoz sem tartozhatott, amint ezt már több m ki
mutatták, illetve valószínűsítették.34 A krónikakompozíció 66. fejezetében való meg
említése már csak ezért is későbbi betoldás.
Összefoglalva megállapítható, hogy a szakirodalom (Erben, Van Winter, Flori) 35
— amennyiben a szerzőknek persze tudomása volt róla — megalapozottan hagyta ki
felsorolásaiból a Szent István felövezésére vonatkozó szöveghelyet, noha a II. Gézára
vonatkozót számon tartja. 36 Véleményünk megegyezik az övéikkel: II. Géza esetében
valóban egy lovagi felövezés hiteles lejegyzésével van dolgunk. Ugyanakkor Istvánnak
a fejedelmi trónra való jutásához kapcsolódó szertartásról szinte semmit sem tudunk,
csak találgathatunk, de semmi esetre sem a krónikakompozíció 41. és 64. fejezeteinek
a felövezésére vonatkozó részei alapján. Előadásunk egyúttal azt is bizonyítja, hogy
a németek iránti részrehajlással nem ritkán megvádolt Tóth Zoltán a sokáig érint
hetetlennek tekintett Szent István-hagyományból — ha a forráskritika úgy kívánta
— a „legnémetebb" szöveghehyek kirostálására is kész volt.
*
A Koppány lázadása című tanulmánynak a felövezésre vonatkozó részében a vizs
gált krónikarészlet hitelességét támogató bizonyítékok között a legfontosabb Szent
Henrik legendája, hiszen ebben az esetben egy 1000 körüli, kortárs párhuzam hiteles
lejegyzése lenne a kezünkben. Nem tanulságok nélküli beleolvasnunk a legenda szö31 Az irodalomban közült példákból egyértelműen kiderül.
32 Részletesen Flori, J. : Les origines de l'adoubement. 214—227. o. (20. jegyzet).
33 Ennek okát Tóth Z. a lándzsa, mint uralkodói jelvény befolyásában látja. L. a 15. jegyzetet.
34 Tóth Z.: Attila's Schwert. 130—131. o.; üő: A Hartvik-legenda kritikájához. Bp., 1942. 66—67.,82—83. o.;
Oeries József: Az úgynevezett Egbert (Dunstan)-ordo alkalmazásáról a X I . századi Magyarországon. (Salamon koro
názásának előadása a krónikákban) In : Eszmetörténeti tanulmányok amagyar középkorról. (Szerk. : Székely György).
Bp., 1984. 243—254. o.
35 Erben: i. m. (16. jegyzet); Van Winter: i. m. (20. jegyzet); Flori: Les origines de l'adoubement. 249—259. o.
(20. jegyzet).
36 Erben: i. m. 109., 119. o.; Van Winter: i. m. 74. o.; Flori: i. m. 255. o., igaz, Freisinei Ottó alaüián.
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vegkiadásába.37 Először is feltűnik, hogy nem az idézett tanulmányban szereplőAdalbold a legenda szerzője, hanem Bambergi Adalbert. Ez a hitelesség szempontjá
ból nem kis jelentőségű tény, mivel Adalbold 970 és 1026 között élt, 1007 körül II.
Henrik kancelláriájának nótáriusa; Adalbert azonban 1170 és 80 körüli említések
alapján a X I I . század második felében élt.38 (A legendarészletben szereplő ütközetet
egyébként a szakirodalom inkább 1004-re teszi.)39 Adalbert szövegét már a kiadó,
G. Waitz sem jellemezte komoly hitelűként. 40 Ma azonban — újabb kéziratok elő
kerülésével — többet tudunk Adalbert művéről.
Renate Klauser kutatási eredményei alapján a legenda szöveghagyományában két
szerkesztést különböztethetünk meg.41 Az első változatnak — belső érvek alapján —
Henrik szentté avatása, 1146 körül, azt nem sokkal megelőzően kellett íródnia. Ennek
szerzőjét nem ismerjük. Klauser véleménye szerint a csata, illetve a felövezés leírását
már az első szerkesztés is tartalmazta, tehát részletünket joggal tarthatjuk XII.
század közepinek.
Lássuk a legendarészlet tartalmát. Ebben nem egyszerűen egy csata előtti felövezésről esik szó — ami egyébként kimondottan lovagi jellegű és a X—XI. században
nincs ilyenről adatunk 42 —, hanem szentek támogatásának a megnyeréséről a csata
eldöntésére.43 A kettő között lényegi különbség van. A részletről a következőket emel
nénk ki: „összegyűjtvén tehát hadseregét, csatasorba állította őket az említett népek
ellen. És miközben keresztülvonult egy Walbech nevű helységen, magához vette Szent
Adrián mártír kardját, amelyet itt ereklyeként régóta őriztek. Azt felkötvén („quo
accintus"), teljes szívéből felkiáltott és így szólott: ...,, 44 Itt a 34. zsoltár szavai kö
vetkeznek. Majd „letáborozott azon a mezőn, ahol a merseburgi egyház található, ...
felsóhajtott és így szólott: Boldog Lőrinc, Krisztus mártírja, ha közbenjárásodra eze
ket a barbár népeket, akik felé útban vagyok, alávetem a Római Birodalomnak és a
keresztény vallásnak, ezt a Te nevednek szentelt, (ám) elhagyott helyet az isteni
segítő kegyelemmel korábbi méltóságába vissza fogom helyezni."45 Itt további bibliai
és liturgikus idézetek következnek. Majd: „Ezeket elmondva, szemei felnyíltak és
meglátta a dicsőséges mártírokat, Györgyöt t. i. és Lőrincet, Adriánt egy kardjával
sújtó angyallal, amint hadserege élén haladnak és az ellenfél ékjeit hátrálásba kény
szerítik." 46
Megállapítható, hogy a kard a történetben semmilyen szerepet sem játszik, sokkal
inkább a merseburgi püspökség újraalapítása legendás hátteréül szolgál. Nem jut
más szerephez, mint Júdásnak a Makkabeusok könyvében leírt álmában : „Azután Jere
miás kinyújtotta jobbját és átadott Júdásnak egy arany kardot. Átadáskor e szava
kat intézte hozzá: Vedd Isten ajándékát, e szent kardot! Megsemmisíted vele az
ellenséget." És meg is okolja a szöveg: „Mert tudta, hogy nem a fegyvereké a győze-

37 MGH SS IV. 793. o.
38 A szerzőkre 1. Die deutgehe Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Ed. T. Berlin—îvew York, 1978. 4 1 —
42. kol. és uo. Rudolf Schieffer szócikkét Adalbertról, 30—31. kol.
39 L. MGH SS. IV. 793. o. és Klauser, Renate: Der Heinrichs- und Kuniguridenkv.lt im mittelalterlichen Bistum
Bamberg. Bamberg, 1957. 73. o.
40 L. 37. jegyzet, G. Waitz bevezetőjét.
41 L. 71—74. o. 39. jegyzet.
42 A csata előtti felövezésekről inkább a lovagkorból vannak adatok. Pl. Mörtzsch, Otto: Bitterschlag vor der
Schlacht. = Zeitschrift für historische Waffenkunde, 7. (1915—17) IOC—111. o.; Ordericvs Vitális művében PL 188. r
349. col.; Pietzner: i. m. 62—06. o. (20. jegyzet).
43 Graus, František: Volk, Herrscher und Heiliger im Beich der Merowinger. Studien sur Hagiographie der Merowingerzeit. Praha, 1965. A fejezet címe: Der Heilige als Helfer im Kampf. Der Heilige verleiht den Sieg. 455—462. o.
44 „Congregato itaque exercitu contra predictos nationes aciem direxit. Et f aciens transitum per locum, qui Wal
bech dicitur, gladium saneti Adriani martiris, qui pro reliquiis multo tempore ibi servabatur,accepit. Quo aecinetus,
ex toto corde suo clamavit et dixit..." i. h.
45 „.. .metatus est in campo, ubi Merseburgensis aecclesia sita est..., ingemuit et ait : Beate Laurenti, martir Christi,
si tuo interventu has barbaras nationes, ad quas pergo, Bcmano imperio et christianae religioni subiugavero, hune
locum desolatum, tuo nomine censecratam, divina favente gratia, in pristinae dignitatis statumreformabo..." i- h.
46 ,,Haec dicens aperti sunt oculi eius, et vidit gloriosos martyres Georgium, videlicet Laurentium, Adrianum cum
angelo percutiente, exercitum suum praecedentes et hostium cuueos ad fugam propellentes. " i . h.
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lem, hanem azoknak adja Isten, akiket méltónak tart rá." 47 A csatában segítő szentek
a X—XII. században már számosan vannak, elég Emmerámot, vagy Móricot emlí
teni. Ha a szövegrészlet és a magyar történelmi hagyomány között párhuzamot kere
sünk, akkor ez inkább a Szent Istvánt segítő szentek, legelsőként Szent Márton emlí
tésében található meg.
A Gallus Anonymus krónikájában említett és 1099-re datált hercegi felövezéssel
kapcsolatban csak megerősíteni lehet Győrffy magyarázatát, hogy itt már egy lovag
kori, karddal való felövezéssel találkozunk.48 Eredetében persze ez is visszanyúlik a
X I . század előttre, mivel a trónöröklésre kijelölt hercegek felövezésére van példa.
A szóhasználat („milite noviter constituto, militari baltheo precincto") és a tény,
hogy vele együtt több más ifjú is megkapta a kardot (,,multis páter coetaneis arma
dedit") megerősíti a részletnek a lovagi felövezések közé való besorolását. így azon
ban Istvánnal kapcsolatban közvetlen bizonyítékként nem használható.
Dolgozatunk végére hagytuk a krónikahely egy további lehetséges értelmezésének
kérdését. Ez pedig az István nagykorúságához kapcsolódó szertartás lehetősége.
Jól ismert a legendákból, hogy Géza halálakor a a fiatal Istvánt gyermeknek tartják,
azaz puernek. Ez mindenekelőtt a Kisebb legenda felfogása : „(Apja) halála után a még
gyermek (adhuc puer) István a főemberek és a köznép kegyéből dicsőségesen az ország
trónjára emeltetett". 49 A Nagyobb legenda még óvatosan, az életkor szempontjából
nem értékelhetően fogalmaz: „Nőtt a gyermek gyámolítva a királyi nevelésben, át
lábalta & gyermekéveket (transvadata pueritia) s miután a serdülőkor első lépcső
fokán (primum gradum adolescentiae) átlépett, apja összehívta Magyarország főem
bereit", sőt néhány sorral később már ifjúnak, iuvenis-nek nevezi.50 Mindezt csak
támogatja a pannonhalmi alapítólevél interpolált részében szereplő „pueritia" kitétel,
ami persze a legendák hatására is odakerülhetett. 51 Ezzel fordul szembe a Hartviklegenda, az átvett legendaszövegek gyermek-puer szavait serdülőre—adolescensre
javítva át! 52
Nehezen megválaszolható kérdés, hogy Istvánt 997-ben, illetve körül miért neve
zik puernek. A középkorban nagy tekintélynek örvendező Izidor, Etimológiáé című
munkájában, a pueritia és adolescentia határát a 14. évre teszi.53 István születésének
akármelyik hagyományozott időpontját is fogadjuk el (967, 969, 975), akkora, 997-re
mindenképpen idősebb, legalább 22 éves, 969. évi születés esetén pedig már a iuvenis
kort, a 28. évet is betöltötte. Válaszként már utaltunk Tóth Zoltán egy kéziratban
maradt tanulmányára, amelyet Szent István epochális adatainak szentelt, s a válto
zatos születési és halálozási adatokat egy jól tettenérhető tudateltolódással magya
rázta, ami „a 11. századi hazai felfogása negyvenegyóves uralmi tartam s a hatalmat
átvevő Szt. István zsenge korának párhuzamos hangsúlyozása révén a valóságosnál,
1038-nál korábbi halálévszámhoz (1033, 1034, 1037) igazodott". 54 Egy másik és véle47 Az említett hely 2 Makk, 15, 14. Id.: Graus, Fr.: i. m. 460. o. (43. jegyzet). Hozzánk hasonlóan értelmezi a le
gendahelyet Graus:i. m. 462. o. és Klauser: i. m. 73. o. (39. jegyzet): „Dies Motiv der himmlischen Schlachtenhilfe
war bei den Legendenschreibern des Mittalalters ebenso beliebt wie bei ihren Lesern und deshalb weit verbreitet..."
48 Györffy Gy.: Koppány lázadása. 20. o. (6. jegyzet). Forráshely: Monumenta Poloniae historica. NS Tom I I .
€racoviae, 1952. 85—86. o.
49 Kisebb legenda: SS. II. 394. o. („Post cuius obitum Stephanus adhuc puer...")
50 Nagyobb legenda: uo. 381. o. („qui transvadata pueritia po3tquam primum gradum adolescentiae transcedit")
51 Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. Bp., 1891.147. o.; Szentpétery Imre:
Szent István király oklevelei. I n : Emlékkönyv Szent István király halálának 900. évfordulójára. Bp., 1938. 2. k.
164—165. o.
52 SS. II. 407. o.
53 Isidor Hispalensis episcopi. (Ed. W. M. Lindsay) Oxonii, 1911. (reprint) X I . 2, 1—8. o. Izidor hatásával részle
tesen foglalkozott Mályusz Elemér: I. István születési éve. Levéltári Közlemények, 39. (1968) 203. o. Mályusz a prob
lémát úgy vélte megoldani, hogy István puer és adolescens korára egyaránt vonatkozik a puer megjelölés. Érvelése
azért nem meggyőző, mert megkerüli a problémát, s ebben az általa idézett Adolf Hofmeister tanulmány sem támo
gatja minden vonatkozásban : Puer, Iuvenis, Senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen. In :
Papstum und Kaisertum. Festschrift Paul Kehr. München, 1926. 287—316. o.
54 L. 18. jegyzet.
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menyünk szerint valószínűbb lehetőség, hogy a legendában nem konkrét életkort
jelöl a puer-szó, hanem a Kisebb legenda irodalmi előképéből származhat a megfogal
mazás. A forrás felől eligazít maga a legenda szövege is, megemlítve Salamon, Dávid
és Saul nevét. A parabolisztikus értelemben használt ótestamentumi párhuzam Sá
muel első könyvében Dávid és Góliát küzdelmének55 istenítélet jellege. A hasonlat
értelme a következő : Dávid fiatal kora (puer) és tapasztalatlansága ellenére az Isten
ben bízva legyőzheti ellenfelét. Lényeges, hogy bár felövezik karddal, azt Dávid leveti,
hiszen nincsen harci fegyverzethez szokva, s idézem ,,Te karddal, dárdával és pajzszsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében me
gyek ellened..." (1. k. 17, 45). Tehát a biblikus előképben még a felövezés tagadásáról
van szó, szembeállítva az isteni gondviseléssel.56
Megfigyelésünk egyúttal érthetővé teszi, hogy a Kálmán király idejében íródott
Hartvik-legendában miért vált szükségessé a puer-kifejezés törlése. Ez Salamon ki
rály uralkodása megítélésének a problémájához kapcsolódik. Salamont ugyanis
igen fiatalon, ötévesen koronázták meg, amit a krónika 91. fejezetének variánsai
méltatlankodva említenek, Salamont infantulus-nak, illetve adhuc puerulusnak ne
vezvén.57 íme, a puer—gyermek kifejezést itt konkrét politikai helyzetben alkalmaz
zák, és egyértelműen negatívan ! Nyilvánvalóan, a Kálmán korabeli idoneista tör
ténetfelfogás nem hagyhatta, hogy Salamon és Szent István gyermekként való
hatalomra jutása (Salamon esetében koronázás) között meghagyja a párhuzamba
állítás, ha még oly csekély lehetőségét is.58
Visszatérve a krónikakompozíció 64. fejezetére, az is tudatosan küzd a puer-szemlélet ellen. Már a bevezető mondatban rögzíti, hogy István serdülőkorában viselte
Koppány ellen a háborút (iam pridem in adolescentia) s megemlíti, hogy a Garam
folyónál övezték fel először (primitus). Lényeges, hogy szó sincsen Hunt és Pázmán
szerepéről a felövezésnél, mutatva, hogy tendenciájában is eltér egymástól a 64. és
41. fejezet vonatkozó része. Az előbbi, hogy a fejezetben egyébként is használt Hartvik-legenda adolescens-szóhasználatának megfeleljen, beiktatta a felövezéseről szóló
betoldást, ami itt éppen olyan jellegtelen, mint a 41. fejezetben. Ám nem szabad
elfelejtenünk, hogy akit felöveztek, az nem gyermek többé. A terminológiában szinte
közmondásosán összekapcsolódott a serdülővé válás és fegyverek átvétele, miként
a sztereotip formulák ismétlődnek: „túljutván a gyermekkoron, lovagi szolgálatban
töltötte serdülőéveit", „gyermek még, lovagi évein innen", „gyermekévei miatt nem
avatták lovaggá" stb. 59 Ennek az aktusnak a krónikába szövésével vitathatatlan
bizonyságát adta a szerző Szent István érett, uralkodásra megérett korának. Ez a 64.
fejezet megírása post quemjóül ismét a Hartvik-legenda keletkezési idejét adja.60
A később, a 41. fejezetet a jövevény nemzetségek történetével kiegészítő krónikás
számára önként adódott a 64. fejezet szövegében egymáshoz közel elhelyezkedő vezé55 I Sam 17, 31 : „ E t ait Saul ad David: Non vales resistere Philisthaeo isti, nee pugnare adversus eum, quia puer
eg, hie autem vir bellator est ab adolescentia sua... Accinctus ergo David gladio eius super véstem suam coepit tentare
si armatus posset incedere: non enim habebat consuetudinem... Et deposuit ea." A puer mint isteni kiválasztás tár
gya 1.1 Sam 29,1: (Dávid Salamonról:,,Salamonéin fllium meum unum elegit Deus, adhuc puerum et tennellum...")
A Kisebb legenda visszatér a Dávid-hasonlatra a besenyő betörés taglalásakor: „Sicut enim deus Christum suum
David quondam a facie Philistinorum angelo suo protegente liberavititaet hune de manu persequentium eripuit..."
ÍJS-II. 398. o.
56 A szóhasználat célja mindkét helyen azonos : a hősök gyermeksége még hangsúlyosabbá teszi az égi beavatkozást
1.1 Sam 17,47 és Kisebb legenda vonatkozó helyét.
57 SS. I. 352. o.
58 Idoneitás és legitimitás viszonyáról 1. Gerics J.: Kálmán kori krónikáink és legendáink koronafogalmához. I n :
Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp., 1984.130—140. o.
59 — „impubis adhuc adolescens et needum armis militaribus maturus"; — „puer adhuc infra militares annos";
— „emensa puertia in militari exercitio adolescentiam égit" ; — ,,ut annos adolescentiae attigit, militaria multis
gaudentibus arma sumpsit" stb. A kiragadott részletekre Van Winter: i. m. (20. jegyzet) No. 46. (1071. év), No. 47.
(1073. év), No. 76. (1125 körül), No. 94. (1136 körül).
60 A 41. és 64. krónikafejezetek kritikájára 1. Horváth János: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái.
Bp., 1954. 290—291. o.; Gerics József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp., 1961.
7—22. o. ; Horváth János és Gerics József eredményei nem mondanak ellen eredményeinknek, ti. Horváth kimutatja,
liogy a 41. fejezet első része későbbi betoldás, Gerics pedig a 64. fejezetről, hogy az használta Hartvikot.
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r e k n e v e i n e k é s a s u t á n o d a v e t e t t felövezés t á r s í t á s a é s a z á l t a l u k v a l ó felövezés n i e g kreálása. Leegyszerűsítve, I s t v á n életkorának megítélése a következőképpen alakult:
1. N a g y o b b - l e g e n d a , b i z o n y t a l a n f o g a l m a z á s ; 2 . K i s e b b - l e g e n d a : p u e r ; 3 . H a r t v i k :
adolescens. 4. K r ó n i k a 64. fejezet: a d o l e s c e n s + f e l ö v e z é s ; 5. K r ó n i k a 4 1 . fejezet:
H u n t és P á z m á n felövezi I s t v á n t .

Ласло Веспреми
ТРАДИЦИЯ ПОДПОЯСЫВАНИЯ МЕЧОМ ВЕНГЕРСКОГО КОРОЛЯ
ИШТВАНА СВЯТОГО
Резюме
Редакция венгерской хроники (главы 64, 41) сохранила традицию подпоясывания короля
Стефана: возле реки Гарам (Гран) перед решающей битвой около 997 года немецкие рыцари
Хунт (Хонт) и Пазман воздевают на него пояс с мечом. Автор рассматривает эту запись
прежде всего с военно-исторической точки зрения. Он приходит к заключению, — и это
совпадает с выводом работы Золтана Зота от 1933 года, — что в немецком королевстве,
а затем в империи в период с 936 по 1065 год не отмечались случаи подпоясывания монархов;
подпоясывание мечом князей королевства и вообще князей выполняют не их вассалы, дается,
общая ссылка на участие церкви. На основании этого, — поскольку это не могло принадле
жать к церемонии коронации венгерских королей, — традиция опоясывания Стефана мечом
не может рассматриваться как современная правлению Стефана. После этого автор рассмат
ривает данные, касающиеся возраста Стефана. Малое житие короля Иштвана в противо
положность исторической действитльности в период около 997 года называет его ребенком
(р е ). Основой этого служат выдержки из ветхого завета (так и Самуил 1, 17, 45), с целью
доказательства небесного предназначения Стефана. В эпоху короля Кальмана легенда о Сте
фане, составленная епископом Хартвиком, называет его уже отроком (а о е се ).
Причиной этого является то, что показанный в плохом свете в эпоху Кальмана Шаламои
пришел к власти ребенком, и вытекающая из этого параллель могла рассматриваться оскор
бительно по отношению к Стефану. Это последний взгляд воплощается и в главе 64 редакцией
хроники, что акцентируется еще более вставкой о подпоясывании. (Подпоясывание рыцарей;
как правило, производилось накануне отроческого возраста или по достижению его.) В этой
главе Хунт и Пазман фигурируют как военоначальники, а не как выполняющие церемонию
подпоясывания. 41 глава редакции хроники впервые соединяет немецких рыцарей с обрядом
подпоясывания, и в конечном итоге отсюда попал этот обряд в венгерскую историческую
традицию.

László

Veszprémy

D I E Ü B E R L I E F E R U N G D E R UMGÜRTUNG K Ö N I G S T E P H A N S
DES H E I L I G E N VON UNGARN MIT DEM S C H W E R T
Resümee
Stephans Umgürtung mit dem Schwert ist durch die ungarische Chronikenkomposition (Kapitel 64, 41) überliefert worden: Stephan wurde gegen 997 vor einer schicksalsschweren Schlacht
am Fluß Gran (ung. Garam, slk. Hron) von deutschen Rittern, von H u n t und Pázmán, mit dem
Schwert umgürtet. Der Autor untersucht dessen Beschreibung zunächst unter kriegsgeschichtlichem Aspekt. Er stellt — übrigens im Einklang mit den Abhandlungen von Zoltán Tóth aus
dem J a h r e 1933 — fest, daß die Umgürtung von Herrschern, Fürsten und Prinzen mit dem
Schwert im deutschen Königsreich, später im deutschen Reich zwischen 936 und 1065 nicht
aufgezeichnet wurde ; der Akt wurde übrigens nicht von den Vasallen vollzogen, auf die Beteiligung der Geistlichkeit wird meistens hingewiesen. Aufgrund dessen und da die Umgürtung m i t
dem Schwert auch nicht zur ungarischen Krönungszeremonie gehören konnte, k a n n diese Überlieferung nicht aus der Zeit von Stephan stammen. Der Autor befaßt sich dann mit den Angaben
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über Staphens Lebensalter. In der Legenda minor des Königs wird er gegen 997, im Gegensatz
zu der historischen Wirklichkeit, als Kind „ p u e r " bezeichnet. Das geht auf Stellen im Alten
Testament zurück (so Samuel 1, 17, 45) und bezweckt, Stephans himmlische Berufung zu be
weisen. I n der Stephan-Legende, die in der Zeit von König Koloman von H a r t v i k verfaßt wurde,
wird er schon als Adoleszent bezeichnet. Der Grund dafür ist, daß Salomo, der als Kind an die
Macht kam, in den Augen der Zeitgenossen in einem schiefen Licht erschien, und m a n der sich
aufdrängenden Parallele, die wohl als für Stephan beleidigend betrachtet wurde, entgegenwirken
wollte. Dieses Bestreben kommt im Kapitel 64 der Chronikenkomposition zur Geltung, und
innnm Z i r r r l - d i r n t auoh rlnr H i n i r l m V i rlr ľ TTmgürtnng ^"''t ^QTV1 s»^""»^* {7.™ ™+*aT*Kr.v.nn « n ^ ^ , ^ f^,

Ïiesem

Zweck dient auch der Einschub der Umgürtung mit dem Schwert. (Zur ritterlichen
Schwertnahme k a m es nämlich meistens kurz vor oder an der Grenze des Adoloszentenalter.) I n
diesem Kapitel erscheinen H u n t und Pázmán als Feldherren und nicht als Vollzieher des Umgürtungsaktes. E r s t das Kapitel 41 verbindet die deutschen R i t t e r mit dem Umgürtungsakt,
und die Geschichte ging von dort in die ungarische historische Überlieferung ein.

'~\?

T Ó T H SÁNDOR LÁSZLÓ

A VÁC—VERŐCEI CSATA
1597. november 2—9.

Az 1597-es hadjárati év végén, november elején a török és a Habsburg erők Vác
közelében csatát vívtak, pontosabban kisebb csatározásokat folytattak egymással.
Erről a 15 éves háború (1593—1606) keretén belül történt összecsapásról igen keveset
olvashatunk a hadtörténeti irodalomban, ráadásul a csata datálása több munkában
is alapvetően téves, s egyéb hibák is jellemzik az idevonható, általában meglehetősen
rövid és szűkszavú összefoglalásokat.1
Az 1597-es év sajátos helyet foglal el a 15 éves háború történetében. A történeti ku
tatás a hosszú háborún belül két, illetőleg három fázist különített el. Az első a nagy
összecsapások és várostromok időszaka, amely a mezőkeresztesi csatával zárul
(1593—1596). A második szakasz a háború elhúzódásával, a két fél kölcsönös kime
rülésével jellemezhető (1597—1603). A harmadik periódusban párhuzamosan folyik
a Bocskai-felkelés és a 15 éves háború, illetőleg a török háborúnak bizonyos fokig
része a Bocskai-szabadságharc, hiszen Bocskai a török szövetségese, hűbérese.2 Ebben
a periodizációban az 1597-es hadjárati év a második fázis kezdetét jelenti ; a kiegyen1 A tanulmányban felhasznált források és főbb irodalom — István f y Miklós: Magyarország története 1490—1606.
I—II. (Ford. Vidovich György.) Debrecen, 1867—1868. (a továbbiakban: Istvánffy); Illésházy István nádor följegyzé
sei 1502—1603. Közli Kazinczy Gábor. Magyar történelmi emlékek. Második osztály: írók. 7. k. Pest, 1863. (a továb
biakban: Illésházy); Benda Kálmán: Giovanni Marco Isolano gróf ezredes feljegyzései a magyarországi török hábo
rúról 1594—1602. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1983. (a továbbiakban: Isolano); Wolfgangi de
Bethlen: História de rebus Transylvanicis. Tomus IV. Cfbinil, 1785. (a továbbiakban: Bethlen); Veress Endre: Basta
György hadvezér levelezése és iratai (1597—1007). I. k. 1597—1602. Bp., 1909. (a továbbiakban :'Basla) ; uő:. A tizenöt
éves török magyar hadjárat oklevéltára. I. k. 1593—1601. (MTAK) (a továbbiakban: Veress); Ortelius, Hieronymus:
Chronológia. Nürnberg, 1604. (a továbbiakban : Ortelius); Jedlicska Pál: Adatok Erdűdi báró Pálffy Miklós a győri
hősnek életrajza és korához 1552—1600. Bp., 1894. (a továbbiakban: Jedlicska); Óváry Lipót: A magyar tudományos
akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai. 2. füzet. Bp., 1894. (a továbbiakban: Óváry); Pecsevi Ibrahim
tarikhjából, illetve Kjálib CseZe&í Fezlikejéből. I n : Török történetírók. I I I . kötet. 1566—1659. (Ford. Karácson. Im
re, sajtó alá rendezte Szekfii Gyula). Bp-, 1916. (a továbbiakban Pecsevi ill. Kjátib Cselebi); Naima, Mustafa: Annals
Naima); Evlia
of the Turkish Empire 1591—1659. (Translated by Charles Fraser) London, 1832. (a továbbiakban:
Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660—1664. (Ford. Karácson Imre) Bp. 19852 (a továbbiakban:
Evlia Cselebi); Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Vác és Hatvan a hosszú török háború idejében. Bp., 1936. (a továbbiak
ban: Kárpáthy-Kravjánszky); Banfi, Florio: Gianfrancesco Aldobrandini magyarországi hadivállalatai. HK 1939. (a
továbbiakban : Banfi); Hammer-Purgstall J. : Geschichte des Osmanischen Reiches. Bund II. Pest, 1843. (a továbbiak
ban: Hammer); Horváth Mihály: Magyarország története. 3. k. Pest, 1861. (a továbbiakban: Horváth); A Magyar
Nemzet Története. (Szerk. Szilágyi Sándor) 5. k. Magyarország három részre szakadásának története 1526—1608.
Irta Acsády Ignác. Bp., 1897. (a továbbiakban: Acsády); Magyarország története II. Egyetemi tankönyv. 1526—•
1790. A késő feudalizmus korszaka. (Szerk. H. Balázs Éva—Makkai László) Bp., 1972. (a továbbiakban: Egyetemi
tankönyv II.); Magyarország története tíz kötetben. III/l—2. (Főszerk. Pach-Zsigmond Pál, szerk. Várkonyi Ágnes)
Bp., 1985.(a vonatkozó részt Sinkovics István írta) (a továbbiakban: Magyarország története I I I . ) ; Benda Kálmán
(főszerk.): Magyarország történeti kronológiája. A kezdetektől 1970-ig. Négy kötetben. I I . k. 1526—1848. (a vonat
kozó rész Granasztói György munkája) Bp. 1982. (a továbbiakban : Kronológia II.); Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi
krónika. 2. rész. Bp., 1897. (a továbbiakban : Rónai Horváth) ; Doberdói Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörté
nelme. 14. rész. Bp., 1940 (a továbbiakban : Bánlaky); A magyar katona. Vitézségünk ezer éve. (Szerk. Pilch J.) Bp.,
é. n. (1933) I. k. (a továbbiakban: A magyar katona); Magyarország hadtörténete I. (Főszerk. Liptai Ervin, szerk.
Borús József)Bp., 1984.(a továbbiakban: Magyarország hadtörténete) (a vonatkozó részt Marosi Endre írta).
2 E periodizációt alkalmazza pl. Marosi Endre, 1. Magyarország hadtörténete I. 212., 221. o.; Sinkovics István, 1.
Egyetemi tankönyv I I . 134—142. o. ; két részre osztja a háborút (az első évek : 1593—1596 és az utolsó szakasz : 1597—
1606) Korlepeter, C. M. : Ottoman Imperialism During the Reformation. Europe and the Caucasus. New York, 1972.
123., 159. o. ; legújabban Sinkovics István az 1596-os hadjáratot (Eger, Mezőkeresztes) az erőviszonyok kiegyenlí
tődése, a háború elhúzódása c. fejezetben tárgyalta, 1. Magyarország története I I I / l . 669. o.
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lített erőviszonyokon mindkét fél görcsösen változtatni igyekszik, s a maga javára
akarja billenteni a mérleget, hogy aztán eredményesen, legalább némi területi nyere
séggel zárhassa a békében a kimerítő háborút. E fázis minősítése tehát egyértelműen
negatív, hiszen Magyarország népessége, termelőerői céltalanul pusztulnak ; az ország
felszabadítását illetően egyre inkább csökken a remény, s már a török sem képes
a háború elején megfogalmazott céljait; Magyarország teljes meghódítását, illetőleg
Bécs és Prága bevételét elérni.3
Véleményünk szerint a 15 éves háborúnak ez a periodizálása némiképpen önkényes :
a török hosszú perzsa háborújához (1578—1590) hasonlóan ezt az elhúzódó össze
csapássorozatot sem lehet voltaképpen fázisokra tagolni. Mindkét fél kiépült végvár
rendszerrel rendelkezett, amelynek segítségével fel tudta tartóztatni ellenfelét, meg
tudta gátolni teljes áttörését. A hadakozást mindkét fél elsősorban nyáron és ősszel
folytatta, ekkorra érkeztek meg a seregek a hadszíntérre. így a háború szükségszerűen
évi hadjáratokra „esett szét", amelyek csak annyiban kapcsolódtak egymáshoz,
hogy egy-egy fontosabb vár eleste természetszerűleg kiváltotta a másik fél részéről
azt a törekvést, hogy az elfoglalt várat minél hamarabb visszaszerezze. Egy-egy
sikeres török, vagy Habsburg hadjárati évet a következő évben a másik fél szükség
szerűen nagyobb erőfeszítést kifejtve semmivé tehette, illetve más pontokon elért
sikerekkel ellensúlyozhatta.4 így az 1594-ben elért jelentős török sikerek után (Tata,
Szentmárton, Győr és Pápa elfoglalása) a következő évben a császári—erdélyi koalíció
működött eredményesen (Esztergom, Vác, Visegrád, illetve Gyurgyevo bevétele).
Erre válaszként 1596-ban III. Mehmed szultán személyesen vezette seregével Eger
várát foglalta el, s hódítását a Mezőkeresztesnél aratott győzelemmel biztosította.
De a háború elhúzódásával jellemzett időszakra is ugyanúgy jellemzőek az ide-oda
hullámzó, hadjáratonként változó hódítások. 1598-ban a császáriak visszafoglalták
Győrt és jó néhány kisebb dunántúli várat (Veszprém, Palota stb.), sőt Budát is
ostrom alá vették. Erre a török már 1599-ben igyekezett Esztergom bevételével vála
szolni, de a hadjárat sikertelensége miatt csak 1600-ban, Kanizsa elfoglalásával tudta
a dunántúli mérleget valamelyest visszabillenteni. A Habsburg csapatok 1601-ben.
ugyan bevették Székesfehérvárt, de a következő évben visszafoglalták a törökök.
1603-ban a császáriak újra Budát támadták, válaszképpen a törökök Esztergom
ostromával próbálkoztak a következő évben, de csak 1605-ben, a Bocskai-felkelés
idején sikerült bevenni a Buda biztosítása szempontjából alapvető fontosságú várat.
A kiegyenlített erőviszonyokat jelző hullámmozgás tehát lényegében majdnem a háború
kezdetétől a végéig kimutatható, s igazán nem jelent változást, fordulatot e vonatko
zásban a mezőkeresztesi csata. Komoly áttörést csak az hozhatott volna, ha a török
Bécs ellen vonul s azt be tudja venni. Erre 1594—1597 között volt igazán lehetősége,
amikor Győr a kezén volt; de még 1605 végén is felmerült ilyen terv Lala Mehmed
nagyvezírben, aki Bocskait igyekezett rábírni a Habsburg hatalom megtörése érdeké
ben közös fellépésre.5 Ugyanilyen fordulatot hozhatott volna másrészről az, ha a csá
szári csapatok bevették volna Budát. Erre több lehetőség Hnálkozott, hiszen míg Bécs
ostromát a török nem kísérelte meg a „hosszú háború" i^iyamán, addig Buda bevé
telével három ízben is kísérletezett a császári hadvezetés (1598, 1602, 1603).
Úgy véljük tehát, hogy a mezőkeresztesi csata nem jelentette a hosszú háborún
belül egy alperiódus lezárulását — bár más szempontból, s erre majd a későbbiekben
kitérünk, jelentős hatása volt — s ennek megfelelően az 1597-es hadjáratot nem
tekinthetjük a „háború elhúzódása" első évének. A háború folytatódott tovább a
két fokozatosan gyengülő ellenfél között.
3 A török célokra 1. Tóth Sándor László: Szinán nagyvezér tervei 1593—94-ben. HK 1982.16C—173. o.
4 V. ö. Acsády, 505. o.; Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 17. század
második felében (1650—1715). Bp., 1968. 173. o.
5 Pecsevi, 189. o.
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A hadihelyzet 1596 végére, 1597 elejére a következőképpen alakult. Török kézen
volt az 1593-as és főként az 1594-es Szinán-féle hadjáratok révén az Észak-Dunántúl
jelentős része: Veszprém, Palota, Tata, Szentmárton (Pannonhalma), Pápa és Győr.
Utóbbi előretolt állásként veszélyeztette nemcsak a császári kézen levő Duna melletti
várakat (Komárom, Esztergom), hanem kiindulópontja lehetett volna egy Bécs elleni
közvetlen támadásnak is. Ugyanakkor a császári csapatok az 1595-ös hadjárat során
elfoglalták Esztergomot, Visegrádot, Vácot. Ennek következtében a császári hadveze
tés többé-kevésbé biztosítani tudta az utánpótlás szempontjából létfontosságú vízi
utat, a Dunát, s ugyanakkor egyaránt támadást intézhetett az észak-dunántúli török
várak, illetve akár Buda ellen is. Magyarország északkeleti részében a császári előre
nyomulást (Nógrád, Fülek stb. elfoglalása 1593 végén, 1594 elején) a török csak nagy
jából tudta ellensúlyozni Eger bevételével (1596. október 13.). A Dél-Dunántúlon,
valamint Horvátországban a török—Habsburg erőviszonyok lényegében kiegyenlí
tettek voltak. A Rudolf császárral 1595 elején szövetségre lépett Báthori Zsigmond
fejedelem csapatai 1595-ben a Maros vidék több várát elfoglalták (Lippa, Jenő, Csa
nád stb.). E területen a török jelentősen visszaszorult.
Az 1597. évi hadjárat nagy kérdése az volt, hogy vajon a mezőkeresztesi vereség
mennyire bénította meg a császári hadvezetést, sikerül-e előrenyomulniuk a jő hadszíntér
nek tekinthető Észak-Dunántúlon, vagy az 1596-os török diadalmenet folytatódik, s török
kézre kerülnek az 1595-ben elvesztett várak.
Rudolf császár és király az 1596. évi kudarc után segítséget kért és kapott a pápától,
az itáliai uralkodóktól és a német-római birodalomtól. A magyar országgyűlés is
megajánlott tíz portánként 3 lovast és gyalogost.0 Az 1597-es év elején Báthori Zsig
mond is Prágába ment, hogy ott a II. Fülöp által neki küldött aranygyapjas rendet
átvegye. Ekkor jelentette be első ízben lemondási szándékát, és bizonyos feltételek
mellett (oppelni hercegség, készpénz stb.) hajlandó lett volna fejedelemségét átadni
Rudolfnak. Ilyen előzmények után került sor a prágai haditanácsra, ahova az uralkodó
magyar előkelőket is meghívott; többek között Pálffy Miklóst, Nádasdy Ferencet,
Illésházy Istvánt, Thurzó Györgyöt. Rudolf német tanácsosai azt indítványozták,
hogy csak későn, augusztusban jöjjön a had Magyarországra „miérthogy meg nem
maradhat sem az olasz, sem az német az magyarországi ég alatt egészségesen, hanem
elbetegesül és el hal és el is szökik, és az szükségnek idején igen kicsinyen lészen az ő
fölsége hada..." Javaslatuk az volt, hogy Győrt ostromolják meg a csapatok, s ha a tö
rök szultán jönne — ugyanis hírek keringtek arról, hogy az előző évhez hasonlóan ő
fogja vezetni a török sereget — ott vívnának vele csatát. A magyar tanácsosok ettől
eltérő álláspontot fejtettek ki a hadjárat kezdetének időpontjával és a hadjárat céljai
val kapcsolatban. E javaslat szerint június elején ,,ő fölsége minden hadát aláhozza
Magyarországba és Budát szállja meg." Részletesen meg is indokolták azt, hogy miért
lenne jobb Győr helyett Budát ostromolni: „Győrnél sokkal is erőtlenebb volna Buda,
és ha kellene is víni, az török császárnál is jobb helye és módja is volna, mert élése is
elég lehetne az hadnak ; aztán ott mind az erdélyi had, mind az alföldi had könnyen
egybenjöhetne; az Duna is mellettök volna, vagy általköltözni rajta, ha az szükség
kévánja, vagy túl maradni; és miérthogy dubius est eventus belli (kétséges a háború
kimenetele — T. S. L.), ha mi gonosz szerencse esnék is, mégis az végházak könynyebben provideálhatnának : de ha az ellenséget Győr alá hoznák, és valami gonosz
szerencsénk történnék, mind egész Bécsig az föld elveszne, jobb azért az ellenséggel
hazájában megvívni, hogynemmint az mi házunkban az ellenséget hozni."1 (kiemelés
tőlem - T. S. L.)
A prágai haditanácson tehát megfogalmazódott egy Bécs és az örökös tartományok
6 Illésházy, 41—42. o.
7 Uő., 42—43. o.
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érdekeit szem előtt tartó, lényegében defenzív, s egy Magyarország felszabadulásán
munkálkodó offenzív stratégiai koncepció. A tanácskozás aktív szereplője, Illésházy
István természetesen a saját, illetőleg a magyar álláspontot indokolta meg alaposab
ban és részletesebben. Valójában mindkét nézetnek voltak erosebb és gyengébb pont
jai. A kedvezőnek egyáltalán nem mondható klimatikus viszonyok következtében
valóban hullottak a zsoldosok, szökések is előfordultak, de az augusztusi hadjárat
kezdés miatt éppen azt az előnyt vesztették volna el, hogy jóval hamarabb érvén a
hadszíntérre, a kezdeményezést is magukhoz ragadhatják. Helytállónak tűnik a ma
gyar álláspontban az az érvelés, hogy veszélytelenebb az ellenséget saját területén
megtámadni, mint magukra vonni. Az események azonban nem bizonyították azt,
hogy Győr erosebb vár lett volna, mint Buda. Kétségtelen tény, hogy Győr
jóval korszerűbb, modernebb vár volt, Budát viszont a török nagyobb erők
kel védte, mert fontosabb volt számára. Ezzel magyarázhatjuk azt, hogy míg
Győrt másodszorra (1598. március 29-én) sikerült meglepetésszerű támadással vissza
foglalni, addig Budát e háborúban többszöri kísérlet ellenére sem sikerült bevenni.
Egészében úgy véljük, hogy talán reálisabb, racionálisabb volt az az elképzelés, amely
szerint előbb a Bécshez közeli Győrt kell visszaszerezni. Az észak-dunántúli török hódí
tások felszámolása előtt kockázatos és valószínűleg sikertelen, elhibázott lépés lett volna
Buda megtámadása.
Még a császári fősereg megérkezése előtt Pálffy Miklós bányavárosi főkapitány és a
tüzérség parancsnoka, Johann Presztenszky kisebb sereggel meglepetésszerű vállal
kozásba kezdett. Egy gyengébb várat, az 1594-ben elesett Tatát szemelték ki „kísér
letük" célpontjául. Az akcióban 500 lovas és 1200 gyalogos magyar katona és 1000
német gyalogos vett részt. A nyugat-európai háborúkban a várkapuk berobbantására
alkalmazott petárdát vetették be. Törökül beszélő magyarok a tatai őrséggel elhitet
ték, hogy ők törökök, s Budáról Győrbe visznek élelmiszert. Engedélyt kaptak arra,
hogy szekereiket a vár hídjához tolják. A petárdát kezelő vallonok berobbantották
a kaput, a közelben elrejtőzött csapatok pedig benyomultak a várba. Az éjszakai, vá
ratlan akció a török őrséget teljesen meglepte, így május 22-én Tatát visszafoglalták?
A sikeres vállalkozás után továbbra is nyitott maradt a kérdés: Buda, vagy Győr
lesz a hadjárat célpontja. Illésházy szerint júliusban Bécsben újabb haditanácsra
került sor, amelyre a magyarok közül csak Pálffyt és Nádasdyt hívták meg. A defen
zív stratégia képviselői ekkor már azt vetették fel, hogy Bécs mellett építsenek egy
sáncot, s onnan védelmezzék a várost a szultán támadása esetén. Pálffy és Nádasdy
ezzel szemben azt fejtette ki, hogy ennek hatása az volna, hogy a török „egymás után
csakhamar mind elveszi az végházakat, mert azok akik benne vadnak, eszekben ve
szik, hogy elhadták őket, és csak Bécset akarják segíteni." 9 Illésházy információjá
nak ebben az esetben azért nehéz hitelt adni, mert tudjuk, hogy Báthory Zsigmond
már április 16-i levelében közölte Rudolf császárral, hogy a szultán vagy a nagyvezír
nem jön Magyarország ellen.10
Július végén a császári sereg fővezére, Miksa főherceg is megjelent a csapatok fő
gyülekezési helyén, Óváron. Itt tartottak augusztus elején haditanácsot. Ezúttal is
8 Tata visszafoglalására 1. Istvánffy, 783—784. o. ; Jedlicska, 622—625. o. ; Bethlen, 42—43. o. ; korábbi téves datálás
március 21-re tette Tata elestét, v. ö. Egyetemi tankönyv I I . 632. o. ; Kronológia I I . 417. o. ; Magyarország története
I I I / l . 671. o. és III/2.1675. o. (a kronológiai részt Péter Katalin állította össze); március elejét említette tévesen Tóth
S. L.: A török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves háborúban. HK 1985. 775. o. ; a helyes dátumra 1. pl. Bán
jaiéi/, 262. o. ; a május 22-i időpontot támasztja alá Pálffy levele, v. ö. Jedlicska, i. h. ; Ortelius, 352—354. o.
9 Illésházy, 44. o.; július elején Basta szintén azt írta Miksa főhercegnek, hogy Bécset meg kell erősíteni legalább
10 ezer főnyi őrséggel, ezen kívül a határszéli helyek elfoglalásában is akadályozni kell a törököt, v. ö. Basta, 3—5. o.
10 Illésházy, 40. o.; Bánlaky, 262. o.; a szultánnal kapcsolatban egyébként hírek és álhírek keringtek: pl. az, hogy
beteg lett és Egerben van — v. ö. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), Törökkori iratok gyűjteménye, 8.
doboz, 1597/7. sz. irat (Thury Márton 1597. febr. 10-i levele Pálffyhoz); egy másik hír szerint „az török császár
minden bizonnyal meg holt és... Nándor feiervárat temették az Basák el, és ...az ...fiát emelték az császárságra"
— L örsiPéter 1597. február U-i levele Pálffyhoz, HL Törökkori iratok gyűjteménye, 8. doboz, 1597/9. sz. irat. A hí
rek nem bizonyultak valósnak, III.Mehmet szultán csak 1603-ban halt meg, s akkor követte őt kiskorú fia, I. Ahmet.
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több javaslat hangzott el. Felmerült Buda és Eger visszafoglalásának terve; főképpen
azzal az indoklással, hogy ez esetben az erdélyi és a felső-magyarországi hadakra is
lehetne számítani.11 A pápai segélycsapatok vezére, Aldobrandini egyaránt felvetette
a Buda vagy Győr elleni támadás lehetőségét.12 Ferdinánd, Burgau őrgrófja (Miksa
helyettese) azt javasolta, hogy előbb Pápát és Szentmártont, majd Győrt vegyék
ostrom alá.13 A várhatóan gyengébb ellenállásra képes Pápa mellett döntött Miksa
főherceg is, így Pápa alá vonultak.
Az Ó várnál összegyűlt csapatok összetétele és létszáma a következőképpen alakult.
Gianfrancesco Aldobrandini vezérlete alatt 8331 gyalogos és 681 lovas állt. Ez a kb.
9 ezer fős pápai kontingens 6 ezredre tagolódott. Aldobrandini parancsnoksága alá
rendeltek még a császári seregből 6 ezer gyalogost és 1500 lovas vallont, így összesen
17 ezer fővel rendelkezett. A német birodalom segélycsapatait 4 ezer gyalogos és 2
ezer lovas képviselte, 6 ezer magyar gyalogos és lovas volt, és az osztrák örökös tarto
mányokból 2600 gyalogos és 2 ezer lovas érkezett.14 így Miksa főherceg serege össze
sen 33 600 főből állott, ami egyértelműen kisebb létszámot jelentett, mint amely az
előző évi hadjáratban résztvett, s a mezőkeresztesi csatát megvívta. Igaz, hogy akkor
az erdélyi fejedelem és a felső-magyarországi részek csapatai is csatlakozni tudtak.
A sereg Pápa ostromát augusztus 13-án kezdte meg. Szemender bég csekély erőkkel
védte a várat, az őrség létszámát 500—800 főre tehetjük. 15 Többnapi ágyúzás és az
augusztus 19-i sikertelen roham után augusztus 20-án elfoglalták a várost. A törökök
a várba menekültek, majd Szemender szabad elvonulás feltételével kapitulált. 16
A sereg Pápa bevétele után négy napi pihenőt tartott, s visszatért óvári táborába.
A szeptember elején összehívott újabb haditanácson megint összecsaptak az eltérő
vélemények. Felmerült Buda, sőt Eger visszavétele is. Aldobrandini és Presztenszky
Győr ostroma mellett foglalt állást.17 Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem levelében
arra kérte Rudolf császárt, hogy hadai Budát vegyék ostrom alá, míg ő Szolnokot
támadja meg.18 Sokat nyomott a latban Giorgio Basta véleménye. A Spanyol-Német
alföldről jött, a nyugati háborúkban sok tapasztalatot szerzett hadvezér Miksa fő
herceghez memorandumot intézett Pápa visszafoglalása után. Ebben kifejtette azt
a nézetét, hogy Buda ostroma eredménytelennek ígérkezik, Székesfehérvár megtá
madása vidékének puszta volta miatt nem tanácsos, Eger ostroma pedig az örökös
tartomány határaitól vonná el a sereget, s szabad utat nyitna egy Bécs elleni török
támadásnak. Ezért szerinte Győr megtámadása az egyetlen reális hadi cél.19 Miksa
főherceg sokáig bizonytalankodott; Komárom irányába indult, s többször is meg• változtatta tervét. Végül azonban Győr és Komárom között elrendelte a visszafordu
lást, s szeptember 9-én Győr alá vonult.20 Isolano azzal magyarázza e lépést, hogy
olyan hírt kaptak — amely egyébként valótlannak bizonyult —, hogy Győrnek
nincs 15 napra való élelme sem.21 Kétségtelen, hogy a habozás, az ide-oda vonulgatás
következtében legalább két hetet elvesztegetett a császári hadvezetés. Győr szeptember 9-től
október 3-ig tartó, valamivel több mint 3 hetes ostroma teljesen eredménytelen volt. A ku
darc tényezői között a hideget, az esős időjárást és — paradox módon — éppen a csa
l i Istvánffv, 784. o.
12 Banfi, 217. o.
13 L. előző jegyzet.
14 Banfi, 214—215. o.
15 800 főt említ Istvánffy, 784. o.; — 7—800 főt Illésházy, 45. o.; 550 főre tette Bdnlaky, 263. o.
16 Pápa ostromára 1. Istvánffy, 785—786. o. ; Illésházy, 45. o. ; Ortelius, 364—365. o. ; Banfi, 217—224. o. ; Bánlaky,
263. o. ; legújabban 1. Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban. Bp., 1983.144—146. o.
17 Istvánffy, 787. o.; a magyar forrásokban Presztenszky néven említett Győr ostrománál elesett tisztet Bernstain
néven szerepelteti Ortelius alapján Kozics László: Győr vár 1594—1598-ig. HK 1891. 689—691. o. A tanulmányban
az ismertebb névváltozatot használtam.
18 Illésházy, 46. o.; Óváry, 246. o. (Cornazzani 1697. augusztus 11-i jelentése Prágából).
19 Basta 1597. augusztus 21-i memorandumára v. ö. Basta, 6—8. o.; idézi Nagy László: Az erős fekete bég. ífádasdy Ferenc. Bp., 1986.197. o.
20 Szeptember 9-re 1. Bánlaky, 263. o.; szeptember 8-at említ Banfi, 225. o.; szeptember 15-re 1. Illésházy, 47. o.
21 Isolano, 664. o. — A Győr várában mutatkozó élelemhiányt („in Jaurino vi sia poca munitione di viver") Batst»
is említi szeptember 15-i Miksához intézett levelében (i. m. 9. o.).
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szári táborban fellépő élelemhiányt említhetjük. Az ostrom félbeszakításának fő oka
azonban az volt, hogy Miksa hírt kapott a török felmentő sereg közeledéséről. A fi>
herceg nem akart az erős, s a megadás jeleit egyáltalán nem mutató Győr alatt csatát
vállalni, félt attól, hogy két túz közé kerül.22
A török sereg 1597-ben elég későn kezdte meg hadjáratát, amelyet Kjátib Cselebi
váci hadjáratnak nevez. Ez azt jelezheti, hogy török felfogás szerint az 1597-es óv
legfontosabb hadi eseménye éppen a váci csata volt. III. Mehmed szultán fővezérré,
szerdárrá Szaturdzsi Mehmed ötödik vezírt tette. A hadjárat célját a forrásokból nem
lehet kideríteni; feltehetőleg a szerdár nem is kapott pontos instrukciókat. Kjátib
Cselebi megemlíti, hogy a szerdár megkapta a szükséges felszerelést, továbbá elegendő
pénzt a zsoldra. Szaturdzsi Mehmed június elején indult el Isztambulból és augusztus
15-én ért Belgrádba, amikor már folyt Pápa ostroma. Itt 20 napi pihenőt tartott.
Ezalatt csatlakozott hozzá a Lala Mehmed beglerbég vezetése alatt álló anatóliai
sereg. Szeptember első napjaiban keltek át a Szerémségbe, s szeptember vége felé
már Buda közelében jártak a török csapatok. A Göl-basinál (Tófejnél) tartott divánon
úgy döntöttek, hogy Győr felmentésére vonulnak.23 Pálffy Miklós Vácról küldött
szeptember 23-i levelében Miksa főherceggel tudatta, hogy a janicsárokat Győrbe
akarják küldeni.24 Szeptember 29-én Szaturdzsi Mehmed pasa Vál mezejéhez szállt.
Véli pasa ruméliai és Mikhalidzsli Ahmed pasa budai beglerbégeknek ide kellett az
ágyúkat hozatniuk. Itt csatlakozott a sereghez Szivasz és Bakká beglerbégje csapataik
kal. A váli török táborba megérkezett a hír, hogy az ellenség felhagyott Győr ostro
mával és Komárom szigetére húzódott vissza.25
Győr felmentését tehát az oszmán sereg már pusztán megjelenésével elérte, így új célt
kellett kitűzni. Tatát vették ostrom alá, mert ,,ez a vár Győrrel együtt elfoglaltatott,
azután az ellenség azt visszavette, szükséges volt tehát azt visszafoglalni."26 A török
had létszámával kapcsolatban eltérő adatokkal találkozunk. Egy 1597. október 13-i
levélben a pármai követ beszámol Budolf császár bosszúságáról Miksa visszavonulása
miatt, „miután most már tudva van, hogy a 60 000-re becsült török haderő nem több
20 000 embernél."27 A váci csatáról szóló források ugyanakkor 30 illetőleg 40 ezer
főnyi török hadat említenek.28 Kjátib Cselebi szerint Ali kethüda vezetése alatt 10
ezer janicsár ment a hadjáratba. Zsoldos lovasságról is szólnak a források — név
szerint a szilahdárokat említik —, ennek létszámát nem tudjuk. Feltehetően néhány
ezer főt tehetett ki a zsoldos lovasok csapata, így a portai zsoldosok (a kapi kulu)
összlétszáma 15 ezer körül mozoghatott. A török had túlnyomó részét a szárnyakon '
és az elővédben harcoló hűbéres szpáhi-lovasság alkotta. Már Magyarországon csat
lakozott Lala Mehmed anatóliai beglerbég (Belgrádnál), Háfiz Ahmed boszniai beg
lerbég és Murád diarbekiri beglerbég (Szerem mezején), Véli ruméliai beglerbég és
Mikhalidzsli Ahmed budai beglerbég (Buda közelében), Mahmud szivaszi beglerbég
és Ali rakkai beglerbég (Vál mezején) és Tata elfoglalása után Noah karamániai beg-

22 Győr ostromára v. ö. Istvánffy, 788. o. ; Ortelius, 366—372. o. ; Bdnlalcy, 263. o. ; Kozics L. : Gyűr vár... i. m. 637—
693. o.; az ostrom nehézségeire v. ö. még Basta szeptember 17-i levelét (i. m. 11—12. o.).
23 Kjátib Cselebi, 267. o.
24 Jedlicska, 634. o.
25 Kjátib Cselebi, 268. o.
26 L. előző jegyzet
27 Óvúry, 246. o. (Cornazzani jelentése Prágából); egy 1597. augusztus 29-i levél (Bekes István írta az erdélyi feje
delemnek) szerint a török nagyvezér ( !) 5—6 ezer főnyi haddal érkezett meg Nándorfehérvárra — HL Törökkori iratok
gyűjteménye, 8. doboz, 1597/17. sz. irat; egy majdnem egy hónappal későbbi, szeptember 21-i levél (Eácz Pál írta.
Pálffyhoz) szerint Mehmet vezérpasának 15 ezer főnyi serege van, a Győr környékén portyázó tatárok létszáma csak
3O0, a janicsárok létszámát pedig 500-nak mondják — v.o. HL Törökkori iratok gyűjteménye, 8. doboz, 1597/18.sz.
irat. Az ilyen és ehhez hasonló jelentések alapján vélhette úgy Rudolf császár — valószínűleg tévesen — hogy a törők
sereg kisebb létszámú, mint Miksa serege. Ha azonban számolunk azzal, hogy Szaturdzsi seregéhez magyarországi állo
:
máshelyeken török csapatok csatlakoztak, 15—20 ezer főt meghaladó létszámú török hadra kell gondolnunk.
;
28 Basta, 14. o. ; Ortelius, 379. o. ; Banfi, 227. o.; 40 ezernél alig tette többre a harcoló elemet a 80 ezresnek híresz
telt török hadban Kozics L.: Győr vár... i. m. 691., 693. o.
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lerbég.29 így tehát legalább nyolc vilajet szpáhi katonasága bizonyosan részt vett
a hadjáratban. A szpáhik létszámát ennélfogva — ha csak vilajetenként 2—3 ezer főt
feltételezünk — 15—25 ezer főre becsülhetjük. Szaturdzsi Mehmed Tatát ostromló
seregét az irreguláris, elsősorban fosztogatásra, üldözésre alkalmas csapatok (tatárok,
akindzsik stb.) nélkül, azokat nem számítva 30—40 ezer főre tehetjük. Nem volt tehát
teljesen igaza Rudolf császárnak, amikor bosszankodott Miksa gyávasága miatt;
ha a török sereg nagyságban el is maradt az előző évi szultáni seregtől, létszámban
mindenféleképpen jóval felülmúlta az ekkor már az ostromokban veszteségeket is el
szenvedett, eleve kisebb keresztény erőket. Ennek ellenére Miksa közelített az ellen
séghez, átkelt a Dunán Komáromnál és Izsához vonult. Itt hajóhidat kezdett el épí
teni, hogy átkelve a folyón csatát vívhasson Tatánál. 30 A híd azonban a rossz idő
járás miatt nem készült el, Tata pedig egyre nehezebb és kilátástalanabb helyzetbe
került. A várat október 8. és 12. között ostromolta a török. Vajda Kristóf 600 emberrel
védekezett, de a vár egyik erődjének aláaknázása után már csak 150—200 embere
maradt. Mivel a további ellenállás reménytelennek tűnt, az őrség október 12-én,
éjjel kimenekült a várból. Lala Mehmed pasa a menekülők kisebb részét elfogta,
a többség Komárom felé vette útját. Október 13-án a török bevonult a várba, s bir
tokba vette Tatát. 31
Tata visszafoglalása után a török nyolc napig időzött ott ; ezalatt kijavította mind
Tata, mind pedig Győr megrongálódott falait. A török hadvezetés további terveit,
de egész 1597-es hadjáratát meghatározta az a körülmény, hogy asereg későn indult el
Isztambulból, s a magyarországi állomáshelyeken hosszú időt töltöttek el a különböző
csapatok bevárásával. így 1597-ben a török sereg hadjárati ideje, s ezen belül a hóditá
sókra fordítható hadműveleti idő. — amelyet október 8-tól, Tata ostromától számít
hatunk — nagyon rövid volt.32 Nyolc napi tatai tartózkodás után Szaturdzsi Mehmed
Buda irányába vonult. A további török terveket illetően a forrásokban eltérések mu
tatkoznak. Illésházy említést tesz arról, hogy a török ťigy vélte, ,,hogy herczeg Budát
szállja meg vagy Esztergomot, oda felé indulának ők is." Magyar részről felmerült az
a javaslat, hogy Esztergom védelme érdekében szálljanak közelében táborba, s erő
dítsék meg a Szent Tamás hegyet, s itt várják be a törököt. 33 Kijátib Cselebi szerint
Óbudánál tanácskozást tartottak, s ezen a budaiak azt követelték a szerdártól, hogy
Buda biztonsága érdekében foglalja el Esztergomot „mivel Kászim napjáig is van
még idő, de meg utána lesz a kis nyár, 34 s mivel az ellenség ez évben nem nagy számú
(kiemelés tőlem — T. S. L.), ha ellene indulnak, sikerül azt elfoglalni." A janicsárok
úgy vélekedtek, hogy „az idő rövid, az ostromsáncolás napjai elmúltak. Esztergom
várát nem lehet egyéb várakhoz hasonlítani." Ennek ellenére a török történetíró
szerint az Esztergom ellen vonulás mellett döntöttek, megtették az előkészületeket, de az
éjszaka hó esett, s így lemondtak Esztergom ostromáról.35 Kjátib Cselebi alapján
a tanácskozás időpontját Rebi ül-evvel hó 10— 11-re, azaz október 21—22-re tehetjük.
Érdemes megemlíteni, a kortárs Pecsevi azt írja, hogy abban az időtájban Ko
márom várának elfoglalására az idő már rövid volt, de maga a katonaság sem gondolt
arra, azért célszerűbbnek látszott Vác vára elfoglalására indulni, „amely Budának
29 Kjátib Cselebi, 267—269. o.
30 Istvánffy, 788. o.
31 Tata október 8—13 között történt ostromára v. ö. Istvánffy, 789. o. ; Illésházy, 49. o. ; Ortelius, 373—374. o. ;
Kjátib Cselebi, 268. o. — A vár elestét tévesen szeptember 9-re datálta a Rónai Horváth Jenő-féle Magyar hadi kró
nikához készített hadtörténelmi helységnévtár, Bp., 1897. 70. o.; tévesen szeptember 12-ét említi a Kronológia I I .
417. o.; Magyarország története III/2. 1675. o.; Magyarország hadtörténete I. 592. o.; október 12-re tette Tata tör
ténete I . (Szerk. Kovács Emil). H. n., é. n. (1979) 198. o. ; Tóth S. L. : A török haditevékenység... i. m. HK 1985. 768.
o.; október 13-ra 1. Bánlaky, 264. o.; Nagy L.: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978.104. o.
32 Tóth S. L. : A török haditevékenység... i. m. HK 1985. 768. o.
33 Illésházy, 49. o.
34 Az un. kis nyárról ezt írta Pecsevi: „Kászim napja után némelykor néhány napig enyhe időjárás van s azt kis
nyárnak nevezik", 1. Pecsevi, 100. o.; az eredeti török szövegben „Kücük yaz" — v. ö. Ibrahim Peçevi: Peçevi Tarihi. (Ed. Murát Uraz.) Istanbul, 1969. 349. o.
35 Kjátib Cselebi, 269. o.
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mintegy külvárosa." 36 Valószínűbb Kjátib híradása, inkább Esztergom visszafogla
lása merülhetett fel. Perdöntő lehet e vonatkozásban Doboczky György váci kapi
tány október 22-én Pálffy Miklóshoz intézett levele. Ebben hírül adja, hogy „a szerdár nem fogja Esztergomot ostromolni ; ennek oka az, hogy az idő már kedvezőtlen
s a vár nagyon erős, de a vezír (t. i. Szaturdzsi Mehmed pasa — T. S. L.) azt véli,
hogy Vácot megtámadja s ezt elfoglalja, ezután pedig a falvakat felégeti s azon az
úton, amelyen jött, ismét visszatér."37 Eszerint az október 20-ra vagy 21-re tehető
tanácskozás részletei „kiszivárogtak", Doboczky hírt kapott arról, hogy a török letett
Esztergom ostromáról, s a Budához közeli, császári kézen levő Vác ellen fordul.
Esztergom várának erősségét valóban hangoztatták a tanácskozáson, s a kedvezőtlen
időjárásnak döntő szerepe volt abban, hogy a török hadvezetés nem kockáztatta meg
Esztergom ostromát, hanem könnyebben bevehető célpontot keresett magának.
Az 1597. évi hadjáratban a török hadvezetés éppolyan körülményesnek és tehetet
lennek mutatkozott, mint a majdnem két hónapos előnnyel rendelkező császári had
vezetés. Emögött persze az rejlett, hogy mivel csak október elején érkezett meg a had
színtérre a török sereg, Kászim napjáig (október 26.) legfeljebb három hét állt rendel
kezésére, abból is egy részt felemésztett Tata ostroma (5 nap), Tata és Győr megerősí
tése (8 nap), s az ide-oda vonulás. Kjátib Cselebi úgy tünteti fel, mintha a szerdár
csak azért indult volna Váchoz, mert „híre érkezett, hogy az ellenség tábora Eszter
gomnál átvonulva Vácra ment". 38 Istvánffy Miklós szerint Miksa főherceg csak akkor
tudta meg szökevényektől azt, hogy Vác a török célja, amikor az már a Dunán Pestnél
átkelt. 39 Ha Kjátib és Istvánffy tudósítását összevetjük, az előbbi szerint Szaturdzsi
Mehmed pasa Miksa főherceg hadmozdulatára, az utóbbi szerint Miksa Szaturdzsi
hadmozdulatára reagált volna. Valójában október 22-re már eldőlt, hogy a szerdár
Esztergom helyett Vác visszavételét Jcisérli meg, hogy a Budát nyugat (Esztergom) és
észak-északkelet felől (Vác, Visegrád, Nógrád, Fülek) fenyegető veszélyt valamelyest
csökkentse. Mindenképpen Miksa reagált tehát a török tervekre, még ha valóban sok
kal gyorsabban is ért Váchoz, mint Szaturdzsi. Hadmozdulatáról természetesen a tö
rök is hírt kapott, ez tükröződik Kjátib Cselebinél. A szerdár egyébként arról is érte
sült, hogy az erdélyi fejedelem Temesvárt vette ostrom alá. Felmerült az, hogy bizo
nyos csapatokat — a szivaszi és rakkai beglerbégeket, s az adanai pasát — oda külde
nek a vár felmentésére, de erre csak később, a váci csata után került sor.40
j
Hlésházy szerint Pálffy Miklós a haditanácson felvetette, hogy „ha az török a pesti
hídon általjőne, Vácot, Nógrádot, Szécsént csak könnyen elvehetne; ha nem hegy
Vácznál az hegy közé szállanának az Duna mellé, és ott be is sánczolhatnák jól mago
kat, éléseket (t. i. az élelmiszert — T. S. L.) sem foghatnák el, segéthetnének is, ha
melyik végházakat megszállanák."41 Pálffy november elején írott leveléből tudjuk
azt, hogy a szerdár pesti átkelésekor a következőkre gondoltak: „hogy vagy oda
Temesvár segítségére akar menni, vagy hogy ide mi felénk, Váczot, Nógrádot és Szé
csént akarja megvenni, és mind az egész földet a mellett elpusztítja."42 Ahogy emlí
tettük, Szaturdzsi Mehmed pasa valóban tervbe vette Temesvár megsegítését, s Vác
megvételét is célul tűzte ki.
A két sereg közti „versenyfutást" a császáriak nyerték meg, jóval előbb értek Vác
hoz. Október 22-én még Esztergomnál állt Miksa hada, két nappal később, október
24-én már Vác közelében volt. A török csapatok jóval lassabban vonultak. Október
36 Pecseri, 141. o.
37 Jedlicska, 639. o.
38 Kjátib Cselebi, 269. o.
39 Istránffy, 789. o.
40 Kjátib Cselebi, 269., 271. o.
41 Hlésházy, 49. o.
42 Pálffy Miklós ismeretlennek írott levelét idézi Or. Kemény József: Erdély története eredeti levelekben 1. 110. o.
alapján Veress, 186—187. o.
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21—22-én Óbudánál állomásoztak ; így ekkor még közelebb voltak Váchoz, mint Miksa
serege. A pesti oldalról való átvonulás azonban öt napot vett igénybe, október 26 kö
rül fejezte be átkelését a szerdár. Október 29—30-án Körtvélyesnél állomásozott az
oszmán had, bevárták a hajókon szállított ágyúkat. November 2-án, vasárnap ért
csak Vác alá Szaturdzsi Mehmed, tehát több mint egy héttel Miksa után. 43 E lassabb
haladásnak fő oka az lehetett, hogy a török csapatoknak folyamátkelést kellett végre
hajtaniuk, míg Miksa a Duna északi partvonala mentén jóval gyorsabban vonulha
tott.
Az időnyereséget a császári hadvezetés arra használta fel, hogy Vác közelében erő
dített állást foglaljon el. Illésházy idézett állítása szerint a helyszínt Pálffy Miklós
javasolta. Azt is megemlíti, hogy Margroffot és Bastát küldték el szemlére. Basta
november 4-i levelében be is számol erről. Leírása szerint Váctól alig egy mérföldnyire
táborozott le a sereg, a hegyek lábánál, amelyek Váchoz közel kiszélesednek. Ekkor
bízták meg őt (t. i. Bastát—T. S. L.) azzal, hogy keressen a közelben olyan helyet,
amelyet meg tudnak majd védeni az ellenséggel szemben. Basta talált is ilyen helyet,
de a sereg létszáma nem volt elég ahhoz, hogy megvédhessék. Ezért a táborhoz közeli,
alig egy muskétalövésnyire levő helyet szemeltek ki az erődített állás helyéül.44
A császári tábor helyével kapcsolatban Kjátib Cselebi azt említi meg, hogy ,,az
ellenség Vácz fölött a Duna partján egy szúk szorosban foglalt állást és a várat ki
üresítette. A tábor egyik oldalán a Duna, a másik oldalán nagy meredek hegy volt,
előtte pedig mély árkokat ástak. A halmokon bástyákat állítottak, melyeket ágyúkkal,
puskásokkal annyira megraktak, hogy lehetetlen volt ellenük menni." 45 Illésházy azt
írta, hogy „Verőczóre szállíták táborokat az Duna mellé; ott az hegyekre és az passzu
sokra föld castélokat csinálának, azokban álgyúkat, taraszkokat csinálának..." 46
Istvánffy szerint Miksa verőcei táborát „sáncz- és szekerekkel megerősítteti, sőt
Basta Cyörgy tanácsára négy magaslaton (kiemelés tőlem—T. S. L.) erődöt is emelt
a tábor védelmére, miket ágyúk, német, olasz, francia s magyar gyalogsággal rakott
meg; követve gróf Mansfeld Károly üdvös példáját, hiszen Esztergom ostrománál
szintén ily erődök biztosíták a diadalt." 47 A keresztény tábor helyzetét, az egyes csa
patok elhelyezkedését és az erődöket jól szemlélteti Ortelius korabeli vázlata.48 Esze
rint a török tábor Váctól délkeletre helyezkedett el, a keresztény tábor pedig a város
tól északra-északkeletre, a Duna és a hegyek közti szűk átjárót szállta meg. Az emlí
tett földbástyákat, erődöket a közeli dombokon, magaslaton emelték. A törökhöz
legközelebb esett az a sánc, amelynek védelmére német gyalogságot és hajdúkat ren
deltek, ettől északabbra volt az itáliai (pápai) gyalogság sánca, a harmadik sáncot
Schotton ezredes csapata védte, míg a harmadiktól nyugatabbra, valamelyest lejjebb
levő sánc a magyaroké volt. E négy erőd kelet felől védte a császári állásokat és a tábort
Meg kell említeni, hogy a védelmi rendszerhez csatlakozott egy ötödik sánc is, amelyei.
Vác közelében, viszonylag sík területen emeltek, ez Schönberg sánca volt, ahová
svájci és bajor katonaságot helyeztek. Az ábra feltünteti az egyes csapatok állásait is.
Ezek közül a francia, azaz vallon és az alsó-szászországi sereg az e csapatoknál tar
tózkodó Miksa főherceg, főparancsnok rendelkezésére állt. E keresztény táborhoz
legközelebbi részhez képest feljebb, a sáncok felé helyezkedett el a felső-szászországi,
a. felső-magyarországi, a Siegfried Kollonitsch-féle és a Pálffy Miklós vezette csapat.
Az előretolt állásban levő csapatok között lehet említeni Trefaldo németalföldi csa-

43 A két sereg haladására 1. Kjátib Cselebi, 269. o.; Banfi, 226—227. o.
44 Illésházy, 49. o.; Basta, 13. o.
45 Kjátib Cselebi, 270. o. ; Pecsevi, 141. o.
46 Illésházy, 49—50. o. •
47 Istvánffy, 789. o.
If*
: 48 Ortelius-, 378—379. o.: 1. még Bánlalcy, XIV/8. sz. ábra (Ortelius Redivivus et Continuatus. Frankfurt, 1665.
226. o. alapján).
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patát az első két sánc között, s lovassági alakulatokat, a Schönberg-féle sánc mögött
a rajnai csapatokat, valamint az előtte levő előőrsöket.
Ennek a felállásnak kétségtelen előnyei voltak. Az egyik az, hogy a Duna és a he
gyek közti szűk szorost a rendelkezésre álló csekély erők ellenére tartani lehetett a túlerőben
levő ellenség ellen. A török frontális támadást nem tudott indítani, ugyanakkor a kör
nyező kisebb magaslatok is a keresztény szövetséges csapatok kezén voltaic. Egyedüli
lehetőség a megkerülés, a hátulról való támadás lett volna, arról azonban Kjátib
Cteeiebi is megjegyezte, hogy ,,három-négy napi késedelembe került volna a hegy
megkerülése."49 Ehhez hozzátehetjük, hogy egyrészt a török sereg amúgyis túllépte
már az elvileg Kászim-napig tartó hadműveleti-hadjárati időt, így erre valóban nem
volt már ideje. Másrészt a hátulról való bekerítés hadmozdulatára minden valószí
nűség szerint reagált volna a császári hadvezetés, így" korántsem biztos, hogy eredmé
nyes lehetett volna. A verőcei erődített állás egyértelműen azt jelezte, hogy Miksa
főherceg védekezésre kíván berendezkedni, csak a török támadások visszaverését tartja
szem előtt. E defenzív stratégia egyértelműen mutatja a mezőkeresztesi csatavesztés
negatív hatását. Az erődített állás másik előnye az, hogy ennek segítségével meg lehe
tett akadályozni a török továbbnyomulását a nemrég (1593—94-ben) visszafoglalt Nóg
rád—Hont megyei várak ellen. Ennél is fontosabb az, hogy bár Vác védelméről letett
•a császári hadvezetés, a török várható elvonulása esetén vissza tudta venni a várat.
Szaturdzsi Mehmed célja szükségszerűen nem csak a gyenge Vác — amely „Buda kül
városának tekinthető" 50 — bevétele, hanem az annak közelében levő keresztény sereg el
távolítása is volt. Ehhez a török megkísérelhette az elég reménytelennek tűnő frontális
támadást, illetőleg a kulcsfontosságú erődök elfoglalását, ahonnan tűz alá vehették
volna a keresztény tábort.
A Vác közelében vívott csata megnevezése igen eltérő a forrásokban és a szakiro
dalomban. A török források, így a kortárs történetíró Pecsevi, valamint Evlia Cselebi
váci ütközetként említették az összecsapást. Mivel Istvánffy és Illésházy azt hang
súlyozták, hogy a keresztény tábor Verőcénél volt, s ezt támadták a törökök, a szak
irodalomban inkább a verőcei ütközetként, összecsapásként szerepel ez az esemény.51
Az általunk javasolt forma a vác—verőcei csata. Ez talán azért tűnik megfelelőbbnek
az említett két verziónál, mert e megnevezésben az is benne van, hogy Vác közelében,
Vác birtoklásáért folyik a csata ; ugyanakkor az is kifejeződik, hogy a verőcei császári
tábornál, annak egyes erődített állásainál voltak összecsapások.
A vác—verőcei csata időpontját a források alapján november 2—9-re tehetjük.
November 2-án érkezett meg a török Váchoz, e napon már kisebb csetepatét folyta
tott a császári csapatokkal. November 9-én vonult el Vác alól, ez vetett véget
ennek az összecsapássorozatnak.52 Meg kell említeni azt is, hogy nem mindegyik nap
volt összecsapás ; jelentősebb ütközetekre is csak november 4—5-én került sor.
A csata elejére a két sereg erőviszonyai a következőképpen alakultak. A császári
királyi sereg — ahogy már említettük — kb. 33 ezer fővel indította meg hadjáratát,
ekkorra ez a létszám kb. 20 ezer főre apadt le. Basta szerint kb. 9 ezer gyalogos, 7 ezer
lovas és 3—4 ezer hajdú volt a seregben. Banfi tanulmányában 13 ezer gyalogost és
7 ezer lovast említett ; nyilvánvalóan összevonva a hajdúkat a többi gyalogos kato
nával. Ortelius csak 15 ezres keresztény seregről tudott. Ugyanakkor a török sereg
létszámát 30 ezer főre becsülte Basta, Ortelius pedig 40 ezer főről emlékezett még.
Egy jelentés szerint a török sereg csak 6 ezer fővel múlta felül a császári had létszá
mát, s 26 ezer főt számlált. A nem kortárs Evlia Cselebi erős túlzással 80 ezer iszlám
49 Kjátib Cselebi, 270. o.
50 ü o . 269. o.
51 Pecsevi, 141. o.; Evlia Cselebi, 435. o.; Istvánffy, 789. o.;IUésházy, 49. o.; Rónai Horváth, 138. o.; Bánlaky, 264.
4). ; Kronológia IT. 417. o.
52 Ortelius, 379—380. o.; Banfi, 227. o.
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katonát említ a váci csatában. 53 A források egybehangzóan a török létszámbeli fölényét
hangoztatják, ennek mértékét illetően azonban jelentős különbségek mutatkoznak.
Ha a török reguláris csapatok létszámát — számolva Tata ostrománál bizonyos
veszteséggel is — 30—40 ezer fő közé tesszük, Jcözel kétszeres túlerőben volt a szerdár
serege. Miksa főherceg és tapasztalt vezérei aligha ragaszkodtak volna annyira a
defenzív hadviseléshez, ha nem bizonyosodtak volna meg arról, hogy az ellenség
jelentős létszámbeli fölényt élvez. Érdemes azonban megemlíteni azt is, hogy a gya
logság létszámát illetően a keresztény sereg volt fölényben (13 ezer fő 10 ezer janicsárral
szemben). Egy erődített állás ostroma esetén pedig a gyalogság a meghatározó.
A lovasságot illetően a török többszörös túlerőben volt, ez a fölény azonban csak
nyílt csata esetén érvényesülhetett volna.
A vác—verőcei csata első összecsapására már november 2-án, a török csapatok
megérkezésekor sor került. Basta szerint a Váctól egy ágyúlövésnyire letáborozó
ellenség lovassága nagy részével támadott, s kb. háromórás csata folyt. Kjátib Cselebi
azt írja a történtekről, hogy „az iszlám előcsapatok egyenesen a hitetlenek ellen
indultak s ekkor három-négy magyar zászlóalj kijött a táborból és egyre harcoltak,
de ezután meghátrálva katonaságunkat az ágyúk elé vitték." Lehetséges, hogy erre
az ütközetre vonatkozik Pálffy Miklós megjegyzése is: „első nap a mikor eljőve (ti. a
török — T. S. L.) nagy harcot adván, az elöljáróját Istennek kegyelmességéből megverénk." Bizonyos az, hogy az első napi összecsapás során az ellenfelek még csak
próbálgatták egymás erejét, egyik fél sem akart döntő csatát. A törökök részéről
az elővéd — Kjátib Cselebi alapján Murád diarbekiri beglerbég és Deli Naszuh szi
getvári bég, egy jelentés szerint a tatárok — császári részről elsősorban magyar csa
patok vettek részt ebben a váltakozó sikerű küzdelemben. Végül a törökök vissza
vonultak. 54
A császári hadvezetés tisztában volt azzal, hogy Vác gyenge és nem védhető erős
ség; így a várat még aznap éjjel elhagyta őrsége. Istvánffy szerint aláaknázták,
Illésházy szerint porral felvettették, azaz felrobbantották a várat. A török nem ész
lelte rögtön a várvédők távozását, hanem hozzákezdett az ostromhoz, s nyolc ágyúval
lőtte a várost.55
Másnap, november 3-án — miután észrevették a város kiürítését — megszállta a
török Vácot. Istvánffy megemlíti, hogy az ellenség ugyan elkezdte a megrongálódott
vár kijavítását, de félbeszakította, s a keresztény tábor ellen fordult. Ortelius szerint
e napon is voltak kisebb összecsapások a két fél között. Basta levelében megemléke
zik arról, hogy az ellenség lovassága próbálta helyéről elcsalogatni a keresztény
lovasságot, de ez nem sikerült, s így nagyobb csetepaté nélkül telt el a nap. 56
November 4-én a vác—verőcei csata egyik jelentős összecsapására került sor.57
Kjátib Cselebi szerint az oszmán sereg hadrendben sorakozott fel. Középen a szerdár
állt a janicsárokkal és a zsoldos lovassággal, a jobb szárnyon az anatóliai, karamániai,
szivaszi (tehát az ázsiai) és a boszniai beglerbég szpáhi lovassága, a bal szárnyon
a ruméliai és a budai csapatok. Az elővédet a diarbekiri pasa és a szigetvári bég
alakulatai adták. Basta szerint a 3 arcvonalban felsorakozó ellenség kb. egy itáliai
mérföldet foglalt el. A támadó török csapatok létszámát ugyanakkor 30 ezer főre
53 Basta, 13. o.; Banfi, 227. o.; Ortelius, 379. o.; Kárpáthy-Kravjánszky,l?>. o.;Evlia Cselebi, 435. o.; 1. még 27—
28. jegyzetet.
54 Banfi, 227. o. ; Ortelius, 379. o. ; Kárpáthy-Kravjánszky, 12. o. ; Basta, 13. o.
55 Istvánffy, 789. o. ; Illésházy, 50. o.
56 Istvánffy, 789. o.; Ortelius, 379. o.; Basta, 13—14. o.
57 A november 4-i csatát az alábbiak alapján rekonstruálom: Kjátib Cselebi, 270. o.\Naima, 104. o.; Basta, 14—
15. o.; Illésházy, 50. o.; Istvánffy, 789—790. o.; Veress, 186—187.1.; Banfi, 227. o.; Ortelius, 379.1.
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beesülte. A török támadás fő célpontja egyértelműen a neszmélyi oldalon emelkedő,
az egyik dombon, magaslaton álló erőd volt. Illésházy szerint a török „minden hadával
reájok indult, úgy rendelvén magában, hogy ha az első hegyet elveheti tőlük, tarack
kal, álgyúval arról az hegyről megverheti az tábort." Basta is megemlíti, hogy bal
kéz felől volt egy domb, amelyről az ellenség azt gondolta, hogy elfoglalása után
onnan jelentős kárt tudnak majd okozni.
A november 4-i eseményeket előbb török nézőpontból, tekintjük át. A 11 óra körül
kezdődő csatában a török először 3 ezer lovast küldött az említett dcmb ellen. Itt
valószínűleg a november 2-i összecsapásban már szereplő elővédről lehet szó. Kjátib
Cselebi külön is kiemeli az elővéd egyik vezetőjének, Deli Naszuh szigetvári bégnek
a hősiességét. A török történetíró megemlíti továbbá azt is, hogy „a janicsárok,
lovas apródok kaszával, késsel törtek előre s mögöttük volt védelmül a budai katona
ság s nagy csatát vívtak velük. A ruméliai beglerbég is odaküldetett s az átkozottakat
a tölgyfaerdőből kihajtva a síkságra űzték. Az ellenségből sokan elestek, csakhogy a
táborból nagy csapatok jöttek ki segítségükre. Az ágyúk és puskák is rést ütöttek
hadseregünkön, azért a szilahdárok jöttek segítségül. Ezután az ellenség fővezére,
Maximilián a táborból kijővén, csapatait előreindította s a táborból nagy ágyúkkal
lövöldöztek, a mi által sok nyomorúságot okoztak ugyan, de azért az iszlám sereg
emberül megállt a csatatéren s egész alkonyatig harcoltak."
A leírásból kitűnően a november 4-i összecsapásban török részről bizonyosan részt
vett az elővéd, a centrum és a bal szárny egy része. A leírás alapján az elővédet
követhette a kissé talán jobbra kanyarodó centrum, majd a bal szárny csapatait is
ide irányították. Érdekes, hogy a jobb szárnyon levő ázsiai csapatok harcairól sem
mit sem közölt a török történetíró. Lehetséges, hogy talán a jobb szárny nem is vett
részt ebben a küzdelemben. A török leírás két sikeres mozzanatot említ ; a hegyfőnéí
harcoló ellenséges gyalogság szétszórását és az ellenség kiűzését a tölgyfaerdőből a
síkságra. Nem hallgatja el azonban Kjátib Cselebi azt sem, hogy az ellenség komoly
erősítést küldött és veszteségeket okozott.
Meg kell vizsgálnunk a császári sereg szemszögéből is az eseményeket. Istvánffy
tömören úgy összegzi a történteket, hogy az ellenség megrohanta a magyarok által
védett erődöt, s az egész nap folyó harcban a magyar gyalogság vitézül helytállt,
és sok török esett el. Illésházy szerint „az hegyen a magyar gyalog volt minden
sáncz nekül; reájok jőve azért (ti. a török — T. S. L.) azokra, és erősen ostromlá
őket, de azok az jó magyar vitéz gyalogok vitéz módra vínának vele napestig.
Kárával hátrább szállá azon nap az török táborában." Pálffy Miklós levelében azt
írta, hogy „másnap ismég egy hegyecskén való sánczunkra jővén, azt megostromol
ván sok fő török vésze és sebesedék. Az úristen akkor is nagy kárvallásokkal fordétá
meg őket." Basta leírása szerint a 3 ezer lovassal támadó ellenséggel szemben először
a domb őrzésével megbízott vallonok négy csapatát vetették be. Ugyanide küldte
Basta Kollonitsch ezer lovasát a vallon lovassággal együtt. Ezek az ott levő Ottavio
Malaspina őrgróffal együtt megfutamították az ellenséget, s veszteségeket okoztak
neki. Basta további erősítést is küldött ide: 2 ezer lovast, ezer magyar gyalogost és
a Pezzen-féle regimentet és ezek a csapatok feltartóztatták a törököt. Basta meg
említi továbbá azt is, hogy Flaminio Delphini tábormester 500 gyalogosával egy
megerősített helyre vonult és ott visszaverte több mint 2 ezer lovas támadását.
Banfi úgy rekonstruálta a november 4-i csatát, hogy először a támadó törököknek
sikerült elűzniük a vallon lovasságot. Erre Delphini vezetése alatt Basta csapatokat
küldött oda, ezek visszavették a magaslatot. Újabb török támadás következett, erre
Ghislierit küldték Delphini segítségére, mégis hátrálásra kényszerültek. Csak alko
nyatkor tudták a német gyalogosok segítségével visszaszorítani az ellenséget.
Bizonyos különbségek mutatkoznak a leírásokban a november 4-i összecsapást
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illetően. Istvánffy, Illésházy és közvetve Pálffy a magyarok hősiességét hangsú
lyozza, míg Basta és Banfi Delphini szerepét emelik ki. Basta ezenkívül több csapat
(Kollonitsch, Pezzen alakulatai, illetve vallonok, magyarok) részvételét em
líti. A források alapján okkal tehetjük fel, hogy a császári-királyi csapatoknak
legfeljebb negyede-fele, kb. 5—10 ezer katona harcolhatott a kb. 20—30 ezer fővel
támadó török ellen. A másik vitatható pont az, hogy vajon a török által rohamozott
magaslaton, dombon volt-e erőd már a november 4-i csata idején, vagy csak utána
készítették el. Illésházy szerint sánc nélkül védte a magyar gyalogság a magaslatot,
s csak utána került sor arra, hogy „az gyalogok éjjel sánczot vétenek környölök, és
abban taraczkokat hozának". Istvánffy ezzel szemben azt állítja, hogy a magyarok
az erődöt védték, s a csata után éjjel az erődöt „két tengelye körül forgatható ágyúval
s két század gyaloggal még azon éjjel megerősíté, sánczait pedig kijavítá." Basta
levelében a november 4-i összecsapás kapcsán csak magaslatot, dombot (collina)
említ, ahol „egy másik erődítést építettünk" (fabricando un altra forte). Nézetünk
szerint nem a magyarok által védett erődről van szó, azt csak kijavították és meg
erősítették. Valószínűleg a valamivel arrébb levő, az itáliaiak (pápai csapatok) védel
mére készült erőd felépítésére kerülhetett sor.
A november 4-i csatában — de ez a későbbi összecsapásokban is megnyilvánult —,
ahogy Basta említi is, az ellenség nem akart jobb kéz felől támadni, hanem minden
erejét arra fordította, hogy a magaslatot elfoglalja. Szaturdzsi Mehmed pasa tehát
frontális támadás helyett némileg jobbra kanyarodva a kulcsfontosságú magaslat,
illetve az ott emelt erőd megszerzését kísérelte meg. Az összecsapásban egyfelől a
török elővéd, a centrum és a bal szárny nagy része, másfelől a keresztény tábor jobb
oldalán elhelyezkedő csapatok, az erődök őrsége, illetve a táborból küldött segély
csapatok vettek részt. A török kétségtelen létszámfölényben volt, de ezt a terepviszo
nyok és a császári csapatok jobb fegyverzete, fegyelmezettebb harcmódja ellensú
lyozta. Mindkét félnek voltak veszteségei, de — ahogy Basta írja is — „a csata nem
volt nagyon véres, mert az ellenségnek nem volt sok gyalogosa".
A másnapi, november 5-i összecsapással58 kapcsolatban a török történetírók jóval
szűkszavúbbak, mint az előző napi csatát illetően. Kjátib Cselebi és őt követve
Naima mindössze azt említi meg, hogy ,,a ruméliai és budai katonaság a hadsereg
élére ment és az ellenség táborával szemben foglalt állást. Az iszlám sereg hullámozva
előrenyomult s ekkor is egész estig harcoltak." A leírás alapján arra következtethe
tünk, hogy ebben az összecsapásban a török bal szárnynak jutott fontos szerep.
Illésházy részletesebben írt a november 5-i csatáról. Eszerint ,,más nap jobban
hozzá készüle (ti. a török — T. S. L.), és az jancsárokat is jobban hozzá készíté; de
ezek is az gyalogok éjjel sánczot vétenek környölök és abban taraczkokat hozának,
segétő sereget is rendelének nékiek szárnyul, egyfelől ezer lóval Pálffy Miklóst, más
felől 1000 lóval Nádasdy Ferenczet, közép eránt 1000 lóval Kolonicsot. Rajok jőve
ezért ezekre az török mind lovaggal, gyalogjával, nagy erős viadalt tevének ott mind
két felől, mert az lovas seregek is megsegétették az gyalogokat, és a törököt hátra
verték az hegyek közül a mezőre ; holott sok vitéz pogányok hullának el. Váltig izene
Pálffy Miklós és Nádasdy Koloniczzal az herczegnek (ti. Miksának — T. S. L.), hogy
most küldjön segítséget nekik, és az ellenséget megverhetik, de semmiképpen nem
külde, hanem az derék sereg csak veszteg állott." Istvánffy szerint a török másnap
„a budai Haszán alatt két igen erős hadoszlopban újra előnyomult, melynek egyike
ugyanazon váracs (ti. erőd — T. S. L.) ostromára vonult, a másik Kollonits 1000
német lovasát, kiket Schwarzenberg egy halomra állított, szándékozott onnan leszorí58 A november 5-i csatára 1. Kjátib Cselebi. 270. o.; Naima, 105. o.; Illésházy, 50—51. o.; Istvánffy, 790. o.; Basta,
1*—18. o.; Veress, 186—187.1.; Banfi, 227. o.; Ortelius, 379—380. o.
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tani." Az erőd visszaverte a rohamot, a törökök közül 600-an is elestek. Kollonitsch
kezdetben sikeresen harcolt, egy 4 ezer főből álló gyalogos és lovascsapatot megfuta
mított, egészen a török táborig üldözte őket. Itt azonban a szerdár csapataival
bekerítette Kollonitschot; segítségére Nádasdy érkezett 800 lovassal. A harc még
így is kétes kimenetelű volt, de PálrFy „6000 (?) emberrel előrobogván, a csatát
eldönté, az ellenséget megfutamította, s néhány zászlót, ezek közt a szeraszkierit
(a fővezéri zászlót — T. S. L.) ...elfoglalt." A csata azonban nem fejeződött még be,
Szaturdzsi új támadásba lendült. „Pálfi, Nádasdi és Kollonits, noha gyengébbek vol
tak, nem vonakodtak; de úgy, hogy nem vágtak be egész erővel, hanem kisebb
csapatokban csatároztak. E csetepatékban mindkét rész sokat vesztett, de a török
mindig többet; az ellenségnek 12 ágyúja is részt vett e csatában, de ennek golyói
kár nélkül mindig a légbe röpültek." Istvánny a sebesülteken kívül 3 ezerre tette
a török, 160-ra a saját veszteséget. Basta november 8-i levelében írt erről az össze
csapásról. Szerinte a török lovasság a janicsárokkal együtt rohamozta meg az alsó
dombot (il collina inferiore), ahol az erőd volt. A rohamot visszaverték a hajdúk,
akiknek bátorságáról elismeréssel emlékezik meg. A másik dombon Malaspina márki
négy vallon csapattal együtt visszaszorította a támadó törököt. Sikerétől felbuzdulva
Kollonitsch is támadásba lendült, s több mint egy órán át harcolt. A császári-királyi
hadvezetés úgy döntött, hogy nem küld nekik több segítséget, nehogy felfordulás,
zavar keletkezzen. Pálffy és Nádasdy 2 ezer magyar lovassal az ellenség oldalába
került. Végül is visszavonultak a támadó csapatok aránylag csekély veszteséggel.
E visszavonulást a tüzérség fedezte. Basta szerint elkerülhetetlen volt a csapatok
visszavonása, mert az ellenség könnyen felmorzsolhatta volna őket, hiszen középen
10 ezer lovasa volt a töröknek. A délután 1 óra körül kezdődő összecsapás három
óráig tartott, s Basta becslése szerint az ellenség halottakban és sebesültekben 1500
embert veszített, köztük egy pasát is. Ugyanakkor 5—6 zászlót is zsákmányoltak.
PálŕFy Miklós levelében négy nap említ harcokat, ezek közül azonban nem a tömören
összefoglalt harmadik napi küzdelem leírása59 felel meg a más forrásokból elénk
táruló képnek, hanem sokkal inkább a negyedik napi összecsapásé. Eszerint „negye
dik napra ismég mindennemű népét és erejét felvévén taraczkival és gyalogjaival
ugyanazon hegyen való sánczunkra menvén, megostromolta, és a mellett derék
harczolót is bocsátott, a kik mind az ostromban nagy sok kárt vallottanak, mind
pedig a harczban. Sok fő emberek esének el, úgy annyira, hogy pasabégek, zaimok,
csiausok, és solí jó végbeli vitézlő török vésze el. Egynehány kevés sereggel mi is
eleiben mentünk neki, oly közel, hogy minden taraczki messze fejünk felett szolgál
tának el és mindenképpen azon valánk, hogy megütközzünk velük, de az úristen
úgy megrémíté őket, hogy nagy kár vallásokat látván, táborokban visszatérének."
A november 5-i, délután 1 és 4 óra között folyó harcokat úgy összegezhetjük, hogy
a török két hadoszlopban támadott; az egyik az alsó dombon levő hajdúk és németek
által védett erőd bevételét kísérelte meg, a másik pedig az erőd közelében elhelyez
kedett, annak védelmét segítő centrumra (Kollonitsch) és két szárnyra (Pálffy, Ná
dasdy) tagolódó lovasságra támadott. Míg az erődnél a gyalogság, a sík terepen a
lovasság csapott össze. Bár a török mindkét helyen jelentős számbeli fölényben lehe
tett, mindkét akció kudarccal végződött, a török visszavonulásra kényszerült, sőt a
császári lovasság centruma egészen előrenyomult. Ezáltal kissé veszélyes helyzetbe is
került, bekerítés fenyegette. Az időközben szintén előnyomuló Pálffy és Nádasdy
oldaltámadása mentette ki Kollonitschot a veszélyből. E napon kisebb, császári
szempontból nézve jórészt sikeres harcok folytak, a nyílt, döntő csata azonban ezúttal
is elmaradt. Pálffy ezt levelében azzal magyarázta, hogy ők ugyan meg akartak üt59 „Harmadnapon ismég minden erővel felkészülvén, nagy kemény harczunk volt, és a szerencsét Isten mindenkor
a mieinknek adta", 1. Veress, i. h.
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kőzni, de az ellenség visszavonult előlük. Valójában Miksa főherceg nem volt haj
landó a sereg zömét, a tartalékban álló „derék sereget" bevetni, bár Illésházy szerint
Pálffy és Nádasdy kifejezetten erre kérte. Basta a nyílt csatát nem javasolta a fő
hercegnek, „mert az ellenség szpáhi csapataival fölényben van és erős tüzérséggel is
rendelkezik". Miksa döntésében szerepet játszhatott az is, hogy Mezőkeresztesnél
az előző évben vezérei ösztönzésére átkelt a mocsáron a török oldalra és a már biztos
nak látszó győzelemből a zsoldosok fosztogatása, az újra támadó ellenség túlereje
következtében nagy vereség lett. 60 A császári hadvezetés döntését magunk is helyes
nek véljük: Miksa sokkal többet kockáztatott volna, ha erődített állását f eladva támadásba
lendül, mint amennyit nyerhetett volna egy esetleges, de korántsem biztos teljes győzelem
mel. A november 5-i összecsapás kétségtelenül császári sikerrel zárult, a törck na
gyobb veszteségeket szenvedett, s az erődöt sem sikerült elfoglalnia.
A november 4—5-i összecsapások kiemelkedő fontosságúak az elhúzódó váci csa
tában. A történeti irodalomban tévesen november 6-ra61 — sőt helyenként október
6-ra62 — tették az általunk november 5-i eseményként leírt összecsapást, amelyben
Pálffy Miklósnak is fontos szerep jutott. Basta idézett levele, de Istvánffy, Illésházy
és Ortelius történeti munkái egyértelműen bizonyítják azt, hogy valóban november
5-én történtek a leírt harcok.
11
|
|
November 6-án és 7-én csak kisebb jelentőségű összecsapásokra került sor. A török
történetírók ezekről már nem is emlékeznek meg. Kjátib Cselebi három egymást
követő napon említ harcokat Bébi ül-evvel hó 21. és 28. között (november 1—8.),
de pontosan nem adja meg az összecsapások időpontjait. Feltevésünk szerint Kjátib
leírásai a november 2-i, november 4—5-i harcokra vonatkoztathatók. Pecsevinél
2—3 napig tartó csatározásokról olvashatunk. Pálffy Miklós levelében négy egymást
követő naphoz köti az összecsapásokat, de pontos időpontot ő sem ír ezekkel kap
csolatban. Basta november 4-i levelében a november 2—4. közötti harcokról, novem
ber 8-i tudósításában pedig csak a november 5-i csatáról emlékezett meg. Istvánffy
csak a november 4-i és a másnapi (azaz november 5-i) összecsapást említi. Illésházy
pontos dátum nélkül szintén két egymást követő napi csatározásokról tudósít.
Ortelius híradása szerint november 6-án voltak harcok, 7-én pedig a török tábor
közelebb húzódott Váchoz. Banfi, forrásai alapján, 6-án és 7-én is tud összecsapásokról,
török kiütésekről.
Mindezek alapján úgy véljük, hogy november 6-án bizonyosan, november 7-én
esetleg még voltak kisebb harcok. A november 6-i összecsapásról Ortelius megemlíti,
hogy a török több mint 500, a keresztény sereg 50 embert veszített. A november 7-i
napról pedig azt jegyezte fel, hogy az ellenség nem mutatkozott, s este felé Váchoz
közelebb húzódott táborával. 63
A harcok intenzitásának csökkenése jelezte, hogy a szerdár már nem erőlteti a
minden áron való áttörést. Ennek egyik oka az lehetett, hogy a viszonylag nagy erővel
intézett támadásokat a keresztény tábor visszaverte, s a török érzékeny, ha nem is
túl nagy veszteségeket szenvedett. A másik, valószínűleg ugyanilyen nyomós ok
a hadjárati idő túllépése volt. Kászim napja (október 26.), sőt az ún. „kis nyár"
időszaka is elmiilt; s az ebben az évben kifejezetten kedvezőtlen időjárás nem ked
vezett annak a török hadvezetés részéről megnyilvánuló törekvésnek, amely a 15
60 A mezőkeresztesi csatára legújabban 1. Tóth S. L.: A mezőkeresztesi csata története (1596. október 26.) HK
1983. 553—573. o.
61 Horváth, 358. o. ; Bánlaky 264. o. ; A magyar katona... i. m. 420. o. ; október végére tette a váci csatát Vass Előd,
in : Vác története I. (Szerk. Sápi Vilmos) Szentendre, 1983. 81. o. ; november elejét említi Jttlier Ferenc: Magyar had
vezérek. Bp., é. n. 212. o.; Tóth S. L.: A török haditevékenység... i. m. 768., 776. o.; uő.:A tizenöt éves háború.
I n : Fejezetek a régebbi magyar történelemből. I I . (Szerk. Makk Ferenc) Bp., 1985.105. o.
62 Rónai Horváth, 138. o.; Kronológia I I . 417. o.; Magyarország hadtörténete I. 592. o.; Nagy L. : Az erős fekete
bég. i. m. 198,282. o.
63 A november 6—7-i harcokra v. ö. Ortelius, 380. o.; Banfi, 227. o.
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éves háború alatt általában a telelési időszak rovására megnyújtotta, kitolta a had
járati-hadműveleti időt.64 A török katonaság is lázongott, s követelte a visszavonulást.
Istvánffy szerint november 9-én az ellenséges táborban lázadás tört ki; a palotás
lovasság (a Porta szpáhijai) és a janicsárok verekedtek össze, több mint 200 halott
volt. Az összetűzés okát a magyar történetíró abban jelöli meg, hogy a katonák nem
akartak tovább táborozni. 65 Ehhez hozzátehetjük azt, hogy a sikertelen támadások,
a télire fordult időjárás nyugtalanná, elégedetlenné tették a török katonákat. E nyug
talanság fejeződött ki a hagyományosan ellenséges, egymással rivalizáló portai zsol
dos alakulatok összecsapásában. Ehhez járulhatott az is, amit Kjátib Cselebi említ
meg — igaz, hogy már a visszavonulás után, de ez a korábbiakra is esetleg érvényes
lehet —, hogy a kul katonaság (azaz a portai zsoldosok) a zsold miatt lázongott.66
A szerdárnak nem volt más választása az adott helyzetben, vissza kellett vonulnia
téli szállásra. Az ellenség közelsége azonban kockázatossá tehette a visszavonulást,
ezért béketárgyalásokat kezdeményezett, hogy ennek leple alatt — ahogy az később
nyilvánvalóvá vált — seregével zavartalanul elvonulhasson. Oftelius szerint novem
ber 9-én, dél előtt hét előkelő török jelent meg a császári tábor előtt, s a szerdár
nevében tárgyalni akart. Istvánffy szerint Szaturdzsi előbb menlevelet kért, s egy
csauszt és hat másik követet küldött, hogy fegyverszünetet kérjen. Illésházy úgy
ismerteti az eseményeket, hogy a török levelet írt Pálffynak és hitlevelet kért, hogy
követeket küldhessen Miksához.67 A hitlevél birtokában a török november 9-én éjjel
elvonult Vác alól.
A török történetírók közül Kjátib Cselebi szól részletesebben a visszavonulásról.
Megemlíti a tanácskozást, amelyen kifejtették azt az álláspontot, hogy „a tél meg
érkezése miatt az ellenségen nem győzedelmeskedhettek s attól is félni kellett, hogy
a Dunán és Dráván levő hidakat baj éri; legelső dolog tehát a hadsereget biztos
helyié vinni". A visszavonulás időpontját Rebi ül-evvel hó 28-ra, csütörtökre (novem
ber 8.) tette. A hadjárat végén emlékezik meg arról, hogy „e közben" eredménytelen
béketárgyalások is folytak.68 A szakirodalomban is jobbára november 9-re tették
a török elvonulását.69 Mivel ez 9-én éjjel kezdődött meg, minden bizonnyal áthúzó
dott a következő napra. így a török sereg visszavonulását november 9—10-re datál
hatjuk. A téli szállásra vonulás véget vetett a november 4—5-én hevesebb, novem
ber 6—7-én már lanyhuló összecsapássorozatnak, amelyet vác—verőcei csataként
tarthatunk számon, s egyben természetesen az 1597. évi hadjárat is lezárult.
Mielőtt értékelnénk a csatát, előbb szólnunk kell a béketárgyalásokról, amelyek
röviddel a török elvonulása előtt kezdődtek meg, de utána is folytatódtak. Pecsevi
és Kjátib Cselebi úgy összegezték török szempontból az eseményt, hogy Khodsa
Murád pasa, Hábil efendi budai kádi és Kadizáde Ali pasa és az ellenségből néhányan
vettek részt a megbeszélésen, „az ellenség azonban fenn hordta az orrát, azért ered
mény nem lett." Istvánffy szerint a tárgyalások a Duna szigetén folytak, ahol Pálffy,
Nádasdy és Basta előtt beszéltek a török követek a békéről. A magyar történetíró
egyértelműen csalárd fogásnak tartja e megbeszéléseket, s megemlíti azt is, hogy
a. Pálffy levelével visszaérkező csauszt a szerdár lecsukatta azért, mert az ő parancsa
nélkül béketárgyalásokat kezdeményezett. Isolano szerint ,,néhány török, Pálffy ba
rátai, akik Budán voltak, kérték, hogy béketárgyalásokat folytathassanak és hozzánk

«4 E tendenciára 1. Tóth S. L.: A török haditevékenység... i. m. 771., 775. o.
65 Istvánffy, 790. o. ; november 8. szerepel Bánlakynál (i. m. 264. o.)
66 Kjátib Cselebi, 271. o.
67 A török követküldésre 1. Ortelius, 380. o.; Istvánffy, 790. o.; Illésházy, 51. o.
68 Kjátib Cselebi, 271. o.; 1. még Pecsevi, 142. o.
69 Magyarország hadtörténete I. 222. o.; Kárpáthy-Kravjánszky, 13. o.; Nagy L.: Az erős fekete bég... i. m. 200.
• a ; november 4-re tette Vass Előd, Vác története I. 81. o.; november 11-re Bav fi, 227. o.

— 29 —

jöttek a Duna egyik kis szigetére, de semmi megegyezésre nem jutottak." 70 A tárgya
lások sikertelenségéért tehát mindkét fél a másikat hibáztatta. Valószínű persze az,
hogy bár a török kezdeményezte a megbeszéléseket, engedményeket nem akart tenni.
Hasonlóképpen császári oldalról is valószínűleg egyoldalú előnyöket reméltek elérni
a tárgyalásokkal. A kialakult patthelyzetet mindkét fél a maga javára akarta meg
oldani, ezúttal harc helyett a diplomácia eszközeivel. E törekvések szükségszerűen
kudarcot vallottak. A tárgyalások ugyanakkor lehetőséget teremtettek a hadjárat
végére kimerülő, lázadozó török sereg zavartalan elvonulására.
Ortelius szerint a szerdár a görög (ruméliai) beglerbéget Szegedre, az anatóliai
beglerbéget pedig Székesfehérvárra küldte téli szállásra, ő pedig Belgrád irányába
vette útját. A császári sereg az elhagyott Vácot újra birtokába vette. Miksa főherceg
Pálffyra bízta a vár kijavíttatását és megerősítését. A szövetséges keresztény csapa
tok november 12-én indultak el Esztergom felé, s november 16-án már Komáromhoz
értek. Ekkor haditanácsot is összehívtak, ahol Tata visszavételét felvetették. A csa
patok létszáma azonban ekkorára erősen leapadt, kb. 7 ezer fő állt volna Miksa
rendelkezésére. Ortelius szerint naponta hullottak az emberek és a lovak. A meg
fogyatkozott, kimerült csapatok, a hideg időjárás nem tették lehetővé azt, hogy
Tata újabb ostromára sor kerüljön. A császári sereg is szétoszlott. Ezzel mindkét
részről befejeződött az 1597. évi hadjárat. 71
Végezetül a vác—verőcei csata értékelésére térünk át. Ez korántsem egyszerű fel
adat, mivel döntő, nyílt összecsapásra nem került sor a többnapos csatában. A nem kor
társ, XVII. századi Evlia Cselebi nagy csataként említi a váci harcokat, amelyeket —
mivel szerinte „a csatatér iszlám kézben maradt s Vác várát az ellenségtől meg
szabadították" — győzelemként értékel. A többi történeti forrás nem ilyen egy
értelmű ; Kjátib Cselebi és Pecsevi nagy küzdelemről szól, de sem diadalt, sem vere
séget nem említenek. Istvánffy, Illésházy, Basta, Pálffy sikeres, az ellenségnek ko
moly veszteségeket okozó harcokról emlékeznek meg. Isolano kisebb összecsapásokról
tudósít, de nem foglal állást a csata kimenetelével kapcsolatban.72
A történeti irodalomban az 1597-es hadjáratnak, s benne a vác—verőcei csatának
kevés figyelmet szenteltek. Többségében a császári sereg győzelmeként értékelték
az összecsapást. Hammer szerint Szaturdzsit november elején legyőzte Kollonitsch,
Nádasdy és Pálffy.73 Rónai-Horváth Jenő úgy foglalta össze az eseményeket, hogy
Mohamed p a s a / JJ& császáriak nógrád-verőczei megerősített táborát támadta meg,
de az ostrom második napján, október 6-án (!), Pálffy 6000 lovassal oly erővel
támadt a török sereg oldalába, hogy a pasa futni kényszerült." 74 Bánlaky József
szerint a pasa három ízben támadta meg eredménytelenül a keresztények verőcei
állását, s a november 6-i támadás alkalmával Pálffy és Nádasdy 6000 lovassal oly
erővel támadtak a törökök oldalába, hogy ezek 3000 halott visszahagyásával vissza
vonulni kényszerültek."75 Julier Ferenc úgy értékelte az eseményeket, hogy a keresz
tény sereg központi állást foglalt el, s ennek keleti szárnyát a török Vác felől igyeke
zett átkarolni. Pálffy a török kísérleteit minden egyes esetben meghiúsította. Novem
ber elején volt az utolsó ütközet, amelyben 3 ezer főt vesztett a török. Julier összeg
zése szerint a hadjáratot Pálffy győzelme fejezte be.76 Az újabb értékelések közül
néhányat idéznénk. Nagy László több munkájában is császári győzelemnek mi70 Pecsevi, 142. o.; Kjátib Cselebi, 271. o.; Istvánffy, 790—791. o.; Isolano, 664. o.
71 A két sereg visszavonulására 1. Pecsevi, 142. o.; Kjátib Cselebi, 271. o.; Ortelius, 380—381. o.
72 Evlia Cselebi, 435. o.; Pecsevi, 141—142. o.; Kjátib Cselebi, 270—271. o.; Istvánffy, 789—791. o.; Illésházy,
50—51. o.; Basta, 13—18. o.; Veress, 186—187. o.
73 Hammer, 624—625. o.
74 Rónai Horváth, 138. o.
75 Bánlaky, 264. o.
76 Julier F. : Magyar hadvezérek. 212. o.
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nősíti a nógrádverőcei összecsapást, amelyben PálfiFynak és Nádasdynak volt
döntő szerepe.77 A magyar történeti kronológiában is az a sommás értékelés talál
ható, hogy Pálffy Miklós futásba kergette a nógrádverőcei császári táborra támadó
Szaturdzsi Mehmed pasát. 78 Marosi Endre a verőcei tábor ellen irányuló török ro
hamok visszaverésében Pálffy Miklós és Nádasdy Ferenc érdemeit hangsúlyozza.
Megjegyzi azonban azt is, hogy „november 9-én mindkét sereg sértetlenül (kieme
lés tőlem — T. S. L.) vonult el a környékről". 79 Sinkovics István úgy összegzi az
eseményeket, hogy a török Vác elfoglalása, lerombolása után „Miksa hadserege ellen
indult, de a megerősített elővédcsapatok kétszer is feltartóztatták." Szerinte „Mik
sa hagyta, hogy a török sereg Vác alól bántatlanul (kiemelés tőlem — T. S. L.) el
vonuljon". Ügy véli, hogy „ez a hadviselési mód egyik félnek sem ígérte a háború
gyors befejezését".80 E tanulmány szerzője korábban úgy értékelte a váci csatát,
hogy az „nem hozott döntést". 81
A vác—verőcei csata eredményét azért nehéz megállapítani, mert — ahogy már
többször is hangsúlyoztuk — nyílt, döntő, a két sereg egészét foglalkoztató harcra
nem került sor. A török hadvezetés szerette volna kicsalogatni verőcei erődített
állásából Miksát, azonban az óvatos főherceg a tapasztalt Basta tanácsaira is hall
gatva, s talán mezőkeresztesi határozatlanságából is okulva nem volt hajlandó
engedni Pálffy, Nádasdy sürgetésének. Ez helyes döntésnek bizonyult, hiszen a török
lovasság egyértelmű túlerőben volt, ami a nyílt csata kimenetelét legalábbis bizony
talanná tette. Az erődített állások védelmében viszont a némi gyalogsági fölényben
levő császári-királyi sereg eredményesen tevékenykedett. A sáncok, erődök védelméhez
kapcsolódva az elővédcsapatok kisebb összecsapásokba keveredtek a túlerőben levő török
lovassággal. Ezekben a kisebb-nagyobb csetepatékban, amelyek közül a november
4—5-i kisebb ütközetek emelkednek ki, a keresztény csapatok jobb fegyverzete,
nagyobb fegyelme és a fegyvernemek megfelelőbb összehangoltsága kisebb győzel
meket eredményezett. Szó sincs természetesen arról, hogy Pálffy vagy Nádasdy
megfutamította, legyőzte volna Szaturdzsi Mehmed vezír seregét. Ez a téves állítás
— amely elsősorban Istvánffy, Illésházy amúgy is a magyarok iránt némileg elfogult
tudósításain alapszik — felnagyítja, eltúlozza a magyar vezérek és csapatok szerepét,
s a diadal nagyságát.
Nyílt döntő csata híján nehéz győztest, illetve vesztest megállapítani. A mérleg
mégis inkább a császári sereg javára látszik billenni. Ennek okai a következők:
1. A kitűzött célt a császári hadvezetés érte el. A török elvonulása után Vácot könynyűszerrel megszállták, birtokba vették, a török északi irányú hódításait, pusztítá
sait megakadályozták.
2. Az összecsapások során a török jóval nagyobb veszteségeket (többezer fő) szenvedett,
mint a császáriak (néhány száz fő). Ezt azzal is magyarázhatjuk, hogy az erődített
állások ostroma — akárcsak a várostromok — során a védők veszteségei általában
kisebbek, mint a támadóké. Ennek ellenére az oszmán had nem szenvedett igazán
számottevő veszteséget, számbeli fölénye a csata után is megmaradt. így érthető,
hogy Miksában fel sem merült a távozó törökök üldözése.
3. A csata színhelyét a török csapatok hagyták el előbb. Ennek fő okait már érintet
tük; döntő csatára nem volt kilátás, a hadjárati idő pedig már régen letelt, a fízetetlen
és talán ellátási, utánpótlási gondokkal is küzdő török csapatok fegyelme meglazult.

77 Nagy L.: Hajdúvitézek (1591—1699). Bp. 1983. 141. o.; itő.: Az erős fekete bég... i. m. 198—200. o.
78 Kronológia I I . 417. o.
79 Magyarország hadtörténete I. 222. o.
80 Magyarország története I I I / l . 671. o.
81 Tóth S. L.: A török haditevékenység ... i. m. 780., 781. o.
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A 15 éves háború több összecsapásához (mezőkeresztesi, kanizsai, sárréti) hason
lóan több napig tartó vác—verőcei csatával az 1597. évi hadjárat mindkét fél szá
mára befejeződött. Az erőfeszítésekhez képest csekély eredmények születtek. Csá
szári kézre került a még 1594-ben elesett Pápa, sikerült megtartani Vácot, ellenben
Győr ostroma sikertelen maradt, s a nemrég visszafoglalt Tatát sem tudták meg
védeni. A török hadvezetés még ennyivel sem dicsekedhetett; a rövid ideig tartó
hadjárat alatt csak az 1594 óta birtokukban levő, de Pálffyék által tavasszal bevett
Tatát tudták visszaszerezni. Vácot ugyan megszállták, de hamarosan le kellett róla
mondaniuk, mivel Miksa seregét nem tudták legyőzni. Az 1597-es év egyik félnek sem
hozott meggyőző sikert, valamelyest talán a császáriak voltak eredményesebbek,
s nyertek tért. Kezdett ugyanakkor kialakulni egy patthelyzet, amely az erőviszo
nyok kiegyenlítettségéből fakadt.

Шандор Ласло Тот
БИТВА ПРИ ВАЦЕ—ВЕРЁЦЕ (2—9 НОЯБРЯ 1597 ГОДА)
Резюме
В начале 1597 года в руках турок находилась большая часть Задунавья, и турки могли нак
часть наступление на Вену или Комаром и Эстергом. Императорское военное руководство
могло попытаться осадить Дьёр или Буду. На военных советах (в Праге, Оваре) в конце
концов приняли план отвоевания крепостей северного Задунавья. Еше в мае месяце неболыпо
отряд отвоевал Тату, затем возглавляемое эрцгерцогом Максимилианом войско захватил
Папу (13—20 августа), затем безуспешно пыталось отвоевать Дьёр. Возглавляемое сердаром
Сатурджи Мехмедом турецкое войско, прибывшее на театр военных действии, только в начале
октября, уже своим появлением добилось выручки Дьёра. Османское войско после нескольких
дней осады отвоевало Тату (8—13 октрября). Вследствие недостаточного времени для опера
тивных действий и неблагоприятной погоды турецкое военное руководство отказалось от
осады Эстергома и попыталось вновь захватить Вац. Оно ставило целью прорвать кольцо
вокруг Буды с запада (Эстергом) и северо-востока (Вац, Ноград, Фюлек) и тем самым умень
шить нависшую опасность.
Эрцерцог Максимилион опередил Сатурджи Мехмеда и гораздо раньше прибыл к Вацу.
У Верёце, в узком перешейке между Дунаем и горами императорское войско оборудовало
фортификационную позицию. Имею перед собой противника, обладавшего большим пре
восходством, — примерно 20 тысячам имперских воинов противостояло 30—40-тысячное
турецкое войско, — эрцгерцог Максимилиан занял оборону. Его целью было воспрепятство
вать дальнейшему продвижению турок и после ухода турок отвоевать Вац. После того, как
Сатурджи Мехмед достиг Ваца (2 ноября), на другой день он уже мог овладеть покинутой
крепостью. В целях удержания её и в интересах возможного дальнейшего продвижения
вперед турки должны были принудить к сражению имепраторское войско. В случае открытого
сражения турки, обладавшие многократным преимуществом в кавалерии, могли надеяться
на нобеду, но при осаде укрепленных позиций преимущество было на стороне императорских
войск, имевших некоторое превосходство в пехоте. Со 2 по 9 ноября между двумя лагерями
происходили стычки. Однако решающего сражения не произошло. В более мелких схватках
вступали в бой пехота, расположенная в фортах, и кавалерийский авангард, предназначен
ный для её поддержки, с пользовавшимися большим перевесом турецкой кавалерией и пехо
той. Эту битву мы можем оценить скорее как победу императорских войск, так как импера
торское военное руководство достигло поставленной цели (удержание Ваца), турки понесли
крупные потери, и им пришлось первыми оставить поле боя. Кампания 1597 года в целом
принесла некоторый успех императорским войскам (Папа), но в сложившемся патовом поло
жении это по существу ничего не меняло.
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Sándor László Tóth
D I E SCHLACHT VON WAITZEN—VIROVITITZ (UNG. VÁC—VERŐCE)
ZWISCHEN 2 . - 9 . N O V E M B E R 1507
Resümee
Zu Beginn des Jahres 1597 hielten die Türken den größeren Teil des nördlichen Transdanubiens
in den Händen und konnten einen Angriff gegen Wien, Kornorn (ung. Komárom) und Gran (ung.
Esztergom) gleichermaßen führen. Die kaiserliche Kriegführung konnte sowohl die Belagerung
von R a a b (ung. Győr) als auch die von Ofen (ung. Buda) versuchen. In den Kriegsratssitzungen
(in Prag, Altenburg [ung. Óvár]) wurde schließlich der Plan gebilligt, die Burgen im nördlichen
Transdanubien zurückzunehmen. Totis (ung. Tata) wurde noch im Mai von einer kleineren
Truppe zurückerobert, dann nahm das von Erzherzog Maximilian geführte Heer (13.—20. 8.)
P á p a ein und belagerte ohne Erfolg R a a b . Raabs E n t s a t z wurde allein schon durch das bloße
Erscheinen des türkischen Heeres auf dem Kriegsschauplatz bewirkt, das dort erst Anfang
Oktober unter der Führung von Serdar Saturdschi Mehmed eintraf. Das osmanische Heer nahm
Totis nach einer nur wenige Tage währenden Belagerung (8.—13. 10.) zurück. Wegen der kurzen
Operationszeit und des ungünstigen Wetters stand die türkische Kriegsführung von Grans Be
lagerung a b und versuchte, Waitzen zurückzunehmen. Sie bezweckte damit, den Ofen westlich
(Gran) und nordöstlich (Waitzen, Neograd [ung. Nógrád], Fülek) umklammernden Ring zu
durchbrechen und die drohende Gefahr zu mildern.
Erzherzog Maximilian kam Saturdschi Mehmed zuvor und erreichte Waitzen viel früher als
dieser. Das kaiserliche Heer baute bei Verovititz, im engen Tal zwischen der Donau und den
Bergen, eine befestigte Stellung aus. Erzherzog Maximilian richtete sich auf die Verteidigung
gegen den an Stärke überlegenen Feind ein (den etwa 20tausend Kaiserlichen standen Türken von
auf 30—40tausend zu beziffernder Stärke gegenüber). Sein Ziel war, den weiteren Vorstoß der
Türken zu verhindern bzw. Waitzen nach dem Abzug der Türken zurückzunehmen. Saturdschi
Mehmed nahm schon am darauffolgenden Tag, daß er Waitzen (2. 11.) erreicht h a t t e , die ver
lassene Burg in Besitz. Um sie zu behalten bzw. eventuell noch weiter vorzudringen, mußte er
die kaiserliche Armee zu einer Schlacht zwingen. Bei einer offenen Schlacht konnten die Türken
infolge der mehrfachen Übermacht ihrer Reiterei auf den Sieg hoffen, aber bei der Belagerung
der befestigten Stellungen waren die kaiserlichen Truppen, deren Infanteriestärke der türkischen
überlagen war, im Vorteil. Zu einer Entscheidungsschlacht k a m es jedoch nicht. Die in den Be
festigungen untergebrachte Infanterie und die zu ihrer Unterstützung bestellte Reitervorhut
hanem in kleineren Waffengängen den Kampf gegen die türkische Reiterei und Infanterie in
Übermacht auf. Die Schlacht endete eher mit dem Sieg der Kaiserlichen: Das gesetzte Ziel
(Waitzens Behaltung) wurde von der kaiserlichen Kriegführung erreicht, die Türken h a t t e n
größere Verluste erlitten und auch das Schlachtfeld früher verlassen. Der Feldzug von 1597
brachte im ganzen eher einen gewissen Erfolg für die Kaiserlichen (Pápa), was jedoch am ent
standenen P a t t im wesentlichen nichts änderte.

KÖZLEMÉNYEK

CSENDES LÁSZLÓ

HÁROM, MAGYARORSZÁGOT ÁBRÁZOLÓ
KÉZIRATOS TÉRKÉP
A BÉCSI KRIEGSARCfflVBAN

A levéltárak, térképtárak gyűjteményei gyakran szolgálnak meglepetéssel a kuta
tóknak. A „régiségek" tárházaiban évszázadok miiltán is fellelhetők mindaddig nem
értékelt — vagy csak csupán egy-egy szakterület kívánalmát kielégítően vizsgált —
iratok, térképek. Ma is számtalan írás tanúsítja olyan anyagok feltárását, amelyek
évszázadok óta várattak magukra. Magyarország térképtörténeti irodalma nem
büszkélkedhet különös feltárásokkal, pedig minden bizonnyal lehetne előbbre lépni.
Az itt bemutatásra kerülő három térkép olyan, mint csepp a tengerben. Kiválasz
tásuk nem tudatos; egy témakör — nevezetesen az egykori térképek jelkulcsa —
kutatása során kerültek felszínre a bécsi Kriegsarchiv Kartenabteilung gazdag gyűj
teményében.
Az ismertetendő térképek sorrendiségét nem értékük, hanem a leltári jelzet száma
szerint határoztuk meg.

General Carte Von Königreich Hungarn in VIII. gezeichneten Blättern, aus der
Aufnahme reduzirt und gezeichnet im Jahre 1784 et 1785. von Lieut: Fr. Geiger. Mas
stab: 1" 1 1/4 deutsche Meile (1:345 600).
A színes, kéziratos térképmű B IX a 514 sz. jelzettel található a Kriegsarchiv térkép
gyűjteményében. A térkép szerkesztője és rajzolója 1783—84-ben alhadnagyként
19 szelvényt mért fel — az első katonai felmérés során — Baranya, Fejér, Somogy,
Tolna, Trencsén, Túróc, Veszprém, valamint Zala vármegyékben.
A nyolc 68X48 cm-es szelvényből álló térképművön a hálózatnak csak grafitceru
zával szerkesztett nyomai lelhetők fel. A téglány formátumú hálózat alapján az el
ső katonai felmérés szelvényeinek tizenkétszer kicsinyített változatát szerkesztette
fel Geiger hadnagy.
A tartalmas, vízrajzban rendkívül gazdag térkép nem tekinthető kész munkának,
amit jelentős területen a domborzati rajz hiánya igazol. Nem tudjuk, miért nem fe
jezte be a szerző munkáját, de az biztos, hogy teljessé tétele esetén a XVIII. század
kiemelkedő térképei közé sorolta volna szakirodalmunk, elsősorban meglévő dom
borzati ábrája miatt. A helyenként művészien megrajzolt pillacsíkos domborzat rajza
szinte térhatású.
Nem tüntette fel Geiger a jelkulcsot sem, pedig indokolt lett volna. így pl. a falvak
többségét 1 mm átmérőjű piros körrel jelöli, nagy ritkán keresztet is rajzol föléje,
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néhány helyen a templom ábráját alkalmazza. Nincs magyarázat a különbözősé-.
gekre.
Geiger térképéhez áttekintő szelvényező táblázatot is mellékelt, bár annak tartalmi
értéke — térképész szemmel vizsgálva — kezdetleges, szakszerűtlen: a 3X3 téglány
formátumú szelvénybe ugyan bejegyezte a rajtuk fellelhető legjelentősebb települések
egyikét, de a helység szelvényen belüli elhelyezkedésére nem utalt. A kilenc szelvény
a következő: 1. Pressburg, 2. Caschau, 3. Munkács, 4. Ofen und Pest, 5. GrossWardein, 6. Nagy Banya, 7. Fünfkirchen, 8. Arad, 9. megnevezés nélkül, csak a
szelvényszám került feltüntetésre.
Bár szakmai körökben néhányan Geiger hadnagyot magyarként említik — talán az
első katonai felmérésben való részvétele miatt —, térképe ezt nem igazolja. Ezt bizo
nyítandó indokolt kiemelni a szelvényeken feltüntetett településnevek közül néhá
nyat betű szerinti hűséggel: Veszprém, Nagy Wasony, Tot Vasony, Balaton Wiz,
Tyhan, Vörös Berény, Günz ung. Köszög, Pesth, Marton Vasár, Lovas Bering és vé
gül Stuhlweissenburg ung. Székes-Fej ér-Vár. A magyaros és magyartalan írásmód
váltakozása ellenére az összeállított „országtérkép" léte a fontos. Hogy milyen alap
térképeket használt fel a szerkesztő, nem lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy a ko
rábbi felmérés során szerzett tapasztalatait, valamint kapcsolatait felhasználta.
Összegezésül leszögezhetjük, hogy a térkép rajzi — tartalmi — hiányosságai ellené
re Magyarország térképtörténete egy eddig feltáratlan térképi ábrázolással gazdago
dott.
Gesamt-Ungarn. (Karte des Königreiches Ungarn mit den angrenzenden Ländern
20 gez. Blätter [unvollendet]. Dieses Kartenwerk ist eine Reduktion der Josefinischen
Landesaufnahme [1782—85] auf 1/8 Grösse Siehe nr. 1127. Jedes Blatt enthält 12X12
144 Sektionen der Josefinischen Aufnahme.)
A térkép címe a nyilvántartó könyvben valamikor bejegyzettek szerinti.
A húsz térképszelvény — szelvényenként 95X64 cm — színes, kéziratos. Méret
arány 1:230 400, a Kriegsarchiv Kartenabteilung gyűjteményi jelzete B IX a 516.
A szelvényeken piros színnel ábrázolt hálózat az első katonai felmérés szelvénye
zésének kicsinyített méreteiben készült.
A térkép készítője a domborzati formákat a szürke szín tónusaival igyekezett kife
jezésre juttatni. A helyenként látványos domborzatábrázolás ellenére a próbálkozás
nagyon kezdetleges és a térkép használóját inkább zavarja, mint segíti. Az utak kettő- i
illetve egyvonalas ábrázolással kerültek feltüntetésre a jelentősebb települések kö- :
zött. Gondosan ábrázoltak a megyehatárok, az egyezményes jelen túl más-más szín
aláfestéssel.
Biztosra vehető, hogy a térkép szerkesztője felhasználta az első katonai felmérés;
szelvényeit. Feltevésünket nem csupán a hálózatból eredő következtetésre alapozzuk, ;
hiszen az első felmérésnél pontatlanul — hibásan — írt számos település megnevezése,
betű szerint itt is ugyanúgy szerepel. Mint a nyilvántartó címleírásból is kitűnik, atérkép befejezetlen, főként az erdélyi rész hiányos. Az első felmérés szelvényeinek;
felhasználását igazolja a szerkesztés és pl. a települések részbeni felszerkesztése; aj
vízrajz, a domborzati alapszín. Hiányzik a részben elkészült területen a települések;
ábráján a falu neve, nincs feltüntetve az úthálózat, a megyehatár, valamint az erdők;
térképi jele.
Az ábrázolások, valamint a feliratok arra engednek következtetni, hogy legkeve
sebb 3 személy rajzolta a térképet, ami helyenként szembeötlően feltűnik.
A térkép rajzolói a települések — falvak — földrajzi helyét hol üres, hol kitöltött
körrel ábrázolták, a befejezetlen részeken viszont templomábrákat alkalmaztak.
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Nyíregyháza környékét ábrázoló részlet a Gesamt-Ungarn. (Karte des
Königreiches Ungarn...) (B IX a 516) című térképből
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A nevek feliratánál helyenként az „ y " helyett „i" szerepel, vagy fordítva. (Giömrö,
Niarégyház, Pétery stb.)
A romokat „rudera" felirat jelöli, (ábrája olyan mint a falvaké), a csárda, halom,
puszta, valamint a hegy megnevezések hibátlan magyarságúak. Előfordul kettős
megírás is, így pl. Dunakeszi É-on a Duna mentén „Überfuhr" valamint „Rév" felirat
is jelöli az átkelőhelyet. Ennek alkalmazása sem következetes, mert Soroksár D-en
csupán Überfuhr olvasható.
Meglepően hiányzik számos helyen a várak, kastélyok feltüntetése, ugyanakkor
Buda-, illetve Pest D-en „Pulver Magazin" valamint „Lager Magazin" olvasható.
A nagyobb folyóknál német megnevezéssel utalnak azok nevére „Donau Strom",
„Theis Flus" stb.
Több helyen olvasható „Schantz" megírás, de azok pontos helyére, kiterjedésükre
nincs jelölés. Feltűnően aprólékos munkára utal Nyíregyháza-D, valamint -Ny
területén a jelentős kiterjedésű tanyacsoport — később „bokorvilág" megnevezéssel
ismert — ahol is 62 tanyát ábrázol a térkép, a tulajdonos nevének feltüntetésével.
Jelkulcs a térképhez nem készült, de mint a fentiekből is kitűnik, a szegényes áb
rázolásmód nem is indokolja.
Összegezve a térkép tartalmi értékét leszögezhetjük, hogy a méretarány szabta
lehetőséget a térkép készítői nem használták ki, nem alkalmazták az ekkor már köz
ismert jelkulcsi jeleket, így az ábrázolás elnagyolt. Bizonyosra vehető, hogy térké
pész szakemberek megtekintették a részben elkészült munkát és véleményük arra
késztette a készítőt, hogy feladja tervét a munka további folytatását illetően.
Geographische Charte des Königreichs Hungarn. Aufgenohmen unter der Direction des
Herrn Obrist von Neu in den Jahren 1782, 83 und 84.
A fenti címmel készült térképmű 43 szelvényből áll — szelvényenként 63X47 cm
méretű —, színes, kéziratos változatban található a Kiiegsarchiv Kartenabteilung
gyűjteményében, jelzete B IX a 528.
A címlapon került feltüntetésre az „Erklärung der Zeichen" 64 jelkulcsi jellel,
valamint tizenhét alkalmazott rövidítés magyarázatával. Itt található a méretarány
leolvasó vonalzó német mórföldben, valamint órákban ábrázolva. Az átszámított
méretarány 1:192 000. A tartalmában gazdag, színeiben látványos térképet jól
egészíti ki a „halmocskás" domborzatábrázolás. A nyugati megvilágítású halmok
pasztell színskálája jól érzékelteti a hegyek lankásabb — meredekebb vonalait.
A térképrajzoló hozzáértését igazolja a domborzat plasztikus kifejezési módja, vala
mint a piros, kék, barna és fekete színek alkalmazásával elért jó áttekinthetőség.
A piros szín árnyalati különbségével választódik el a posta- és országút. Bár a jel
kulcsi ábráknál a malom jele kör, szabályosan rárajzolt hat ággal, a térképen legin
kább nyolc-tíz ággal ábrázolják. (Rengeteg malom feltüntetésére került sor. így pl. a
Bakony és Balaton-Felvidék területén több, mint ötven malom ábrája található.)
Ugyanitt néhány „Glashütten" (üvegfúvó hely) is feltalálható. Hiányzik a jelkulcsi
ábráknál a híd, erdő, vendégfogadó (W.h.), valamint a rom jele, illetve megírása, a
térképen mégis megjelennek, nem kevés helyen. Nagyszámú „Rudera" (rom) jelölést
ós feliratot tartalmaz a térkép — a Bakony és Balaton-Felvidék területén több mint
húszat — és külön jel hívja fel az értékelő figyelmét a valamikori települések helyére.
A térkép tervezőjének, szerkesztőjének és rajzolójának személye ismeretlen, de
valamelyikük minden bizonnyal magyar volt. Alátámasztja feltevésünket az éke
zetekalkalmazása, valamint a „cz"(Herczeg, Marczhali, Tarczhal)és „ t h " (Erzsébeth)
korabeli írásmódja. Pécs ábrájánál Péts oder „Finfkirchen", a Balatonnál „Balla
ton" és „Blatten-See" betűhibás feliratok olvashatók. Érdemesidézni néhány olyan
— 37 —

„Szállások" sokasága Kecskemét és Nagykőrös környékén a Geographische
Charte des Königreichs Hungarn (B IX a 528) című térképen
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településnevet, amelyek térképi felirata képet ad a térképkészítők hovatartozásáról.
Igyekeztem olyan neveket kiválasztani, melyek írása (megértése) a nem magyar szá
mára rendkívül nehéz. Az idézett neveket „betûhelyesen" így találjuk a térképen:
Sz.Király Szabadgya, Latzháza, Iszka Sz. György, Ráczkeresztúr, Szabat Batytyán, Félegyházai Kortsma, Czibakháza, Sz. Király Puszta, Taksony, Lovász
Berény, de olvasható ilyen is ; Kutya Kaparó Csárda, vagy Székesfehérvár Ny-on
Tsatorna (Canalis). Szolnok D-en a Tisza felirata viszont így olvasható : Teyss Fluss.
A XVIII. században, vagy az azt megelőző időben készült térképek méretarányu
kat, ábrázolásmódjukat tekintve messze elmaradnak a most bemutatott térképtől.
A címlapon található jelmagyarázat és magyarázó felirat korában egyedülálló, hiszen
a mérnökképző akadémia 1793-ban közreadott tankönyve is csupán negyvenöt tér
képi jel — jelkulcs — ábráját tartja szükségesnek az egyezményes ábrázolással ké
szült térképek „olvasásához". Igaz, kiegészítésül hozzáfűzi a tankönyv szerzője,
hogy amennyiben olyan tárgyakat szükséges ábrázolni, melyekre kiadványában uta
lás (jel? jelzés) nincs, azok térképi ábráját úgy kell feltüntetni, hogy a térkép haszná
lója a terepen fellelhető építménnyel azokat azonosítani tudja. Külön utalás történik
arra, hogy ezeket a jeleket a jelmagyarázatban kiemelten szükséges feltüntetni.
Az itt értékelt térkép egykori ismeretlen szerkesztője gondosan ügyelt az ábrázolt
jelek magyarázatára. Külön jelet kapott a templom nélküli falu, de vallási felekeze
tenként is más-más ábrázolás utal a templomokra. Említést érdemel — bár ez bizo
nyára a térkép szerkesztőjének egyéni véleményét tükrözi — hogy míg a katolikus,
görögkatolikus templomok ábrái a 9—10. helyen kerültek ábrázolásra, az evangélikus
és református felekezetre utalók sorrendben az 50—51. helyen találhatók, ezt követik
a zsinagógák.
A bányák megkülönböztetésére nyolc különböző jel hívja fel a figyelmet. Az arany
mosóhely külön jelet kapott.
Külön figyelmet érdemel a „Wo ehmals Dörfer gestanden" (ahol egykor falu állott)
felirat, illetve térképi jel.
Hosszú időn át és a most vizsgált térképen is, az „ X " formában rajzolt két kard
ábrája csupán csatahelyet jelzett. Az 1800-as évek elejétől azonban kettős tájékozta
tásul szolgált. Korábban a két kard rajza váltakozva fordult elő : a térkép készítőjé
nek tetszése határozta meg, hogy a kardok „hegye" északra vagy délre mutatott.
Lipszky 1806-ban megjelentetett „Mappa Generalis Regni Hungáriáé Partiumque
adnexarum Croatiae, Slavoniae, e t c . . " térképén a győztes csaták esetén a kardok
„hegye" felfelé, vesztes csaták esetén lefelé, mintegy „földbe szúrva" került ábrázo
lásra.
A malom ábráját (kör, és szabályos távközben merőlegesen rárajzolt hat vonal)
hétféle magyarázó felirat egészíti ki, a felhasználásra történő utalással.
A jelmagyarázat a határábrázolások jelével befejeződik.
A tanyák (szórt települések) egykori létét hűen tükrözi a „Kecskeméth", „NagyKörös", „Félegyháza" térségében ábrázolt, megnevezés nélküli „Szállások" sokasága.
Székesfehérvár településábrájánál a keresztbe tett kardok ábráján túl a következő
feliratok olvashatók: Stuhlweissenburg, Székes Fejervar, Bilyhrad. Pécs megírásá
nál; Stadt Péts, Finfkirchen került feljegyzésre. A Weszpróm felirat alatt „vesztőhely"
ábrája látható.
Mohács Ny-on a kardok alatt 1526-os, valamint 1687-es évszám látható. Ennek
közelében található az „alt Nyarad" (elpusztult Nyárád) helyének feltüntetése a fel
iraton túl egyezményes jellel is.
Buda ábrája alatt a kardok évszám feltüntetése nélkül láthatók. Pest helyrajza
körül és az attól D-re lévő területen gémeskutak ábrájának sokasága hívja fel a tér— 39 —

képolvasó figyelmét az egykor vízben szegény területre. Bár a Duna bal partjához
közel vagyunk, mégis, Soroksár, Taksony, Bugyi térségében tömegével láthatók.
A XVIII. század — és az azt megelőző idők — kis méretarányú térképei közül a
tartalom és a rajzi kivitel értékelése alapján az eddig ismert legjobbnak mondhatjuk
ezt a 200 évvel ezelőtt készült térképet. Nem túlzás kijelentenünk, hogy ez az ország
térkép „mérföldkő" a térképszerkesztés és kartográfiai munkák sorában. A méret
arány szabta határok adatgazdag kihasználása, valamint a tetszetős ábrázolási mód
érdemessé teszik e mappát arra, hogy a korszak kutatói vizsgálat tárgyává tegyék
és felhasználják.

CSONKARÉTI K Á R O L Y

AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA
HADITENGERÉSZETÉNEK HADMŰVELETEI
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN
1916—1917
Hadműveletek Montenegro és Albánia leörül
A Szerbia ellen 1915 őszén megindított támadás 1916 elején sikeres befejezéséhez
közeledett. A megvert szerb hadsereg maradványai az albán kikötők felé menekültek
s ott várták elszállításukat. Am Montenegro még tartotta magát: különösen a Cattarói-öböl fölé tornyosuló sziklabércek erődökké kiépített állásai okoztak gondot az
osztrák—magyar hadvezetésnek. Ezért a Hadseregfőparancsnokság (AOK) az ún.
Lovcen-ütegek elhallgattatásához igénybe vette a haditengerészetet is.
Az erre irányuló hadműveletekben a cs. és kir. haditengerészet részéről a Cattaróiöbölben állomásozó 5. csatahajó-osztály parancsnoka, Hanza Sándor ellentenger
nagy működött együtt Trollmann Ignác tábornaggyal, a 19. hadtest parancsnokával.
A hadihajók 1916. január 8-án vonultak tüzelőállásba. Az ASPERN cirkáló (pa
rancsnoka norwalli Kőnek Emil fregattkapitány) a nyílt Adriáról, a Traste-öböltől
délre, 7 óra 11 perckor nyitott tüzet s közben a partvonal mentén öt különböző állás
ból két napon át lőtte az ellenséges erődöket és ütegeket, amelyeket Sorsich tábor
nagy csoportjának kellett elfoglalnia. Az ASPERN feladata nehéz volt, mert a cél
pontok fedve voltak és nem találtak kisegítő célpontokat sem, ezért a közvetett tűz
vezetést a hagyományos módon nem lehetett alkalmazni. Kőnek fregattkapitány
olyan új tűzvezetést dolgozott ki, amely addig ismeretlen volt a flottánál. A repülő
gépekkel ellenőriztette a találatokat, amelyek mind jól feküdtek. Később a flotta
parancsnokság ezt az új tűzvezetést is oktattatta minden tüzérségi iskolán. Az AS
PERN — a maga frontján — minden ellenséges üteget megsemmisített. Amikor ro
hamra került sor, az itt támadó 19. hadtestnek mindössze 8 halottja és 32 sebesültje
volt. A légi megfigyelést a telefonnal még föl nem szerelt M 31 és L 61 jelű vízirepülő
gépek végezték. Ugyanekkor a nyílt tenger felől is biztosították a cirkálót.
A BUDAPEST csatahajó 7 óra 23 perckor kezdte lőni a Babjak, majd a Krstachegyek tüzérségi állásait. Másnap, január 9-én, gyalogsági állásokat vett célba.
A KAISER KARL VI páncélos cirkáló a Lovcen-ütegeket lőtte. Hogy ezeket a ma
gas állásokat elérhesse, a hajót a vízhatlan rekeszekbe árasztott vízzel 7°-kal meg
döntötték. A jó tűzvezetésért a tüzérségi parancsnok, sachsenfelsi Dietrich Alfréd
sorhajóhadnagy külön dicséretet kapott. Azonban a montenegrói tüzérség hamar
belőtte a páncélos cirkálót — a becsapódások 3 méterre közelítették meg a hajót —,
ezért helyet változtatott. Másnap a BUDAPEST-tel együtt a Krštac-hegy állásait
lőtte.
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A KAISER FRANZ JOSEPH I cirkáló a Valistától északra és délre fekvő területe
ket bombázta. A PANTHER cirkáló a Cattaro fölötti terepet és a szerpentinutat
tartotta tűz alatt. E nehéz egységeken kívül a HUSZÁR és WARASDINER rombo
lók vettek részt a hadműveletben. Az ostrom január 10-re sikerrel járt. A hadsereg
rohammal bevette a montenegróiak romhalmazzá vált erődítményeit. Csakhamar
elesett a főváros, Cetinje és Montenegro letette a fegyvert.1
Megkezdődött a déli — cattarói — haditengerészeti támaszpont kiépítése, hogy
alkalmassá váljék sok és nagy hajó karbantartására, ellátására. Ugyanekkor na
gyobb arányban folytatódhatott a Montenegrót és Albániát megszálló osztrák—
magyar csapatok utánpótlása a tengeren át, hiszen a szárazföldön ez — vasút, egy
általán bármilyen közút hiányában — csaknem lehetetlen volt.
A Monarchia felügyelete alatt álló tengerpart ezután majdnem kiterjedt az Adria
teljes keleti oldalára. Csak Valona maradt olasz kézben, ami később, a korlátlan ten
geralattjáró háborúnak a Földközi-tengerre kiható korszakában már nagy veszélyt
és súlyos hátrányt jelentett. Elsősorban a Földközi-tengerre való kijutást nehezítette,
mert Valona az antant erős haditengerészeti bázisává vált, ahonnan könnyűszerrel
ellenőrizhették az otrantói zárat, az azon áttörő búvárhajókat.
A szerb hadsereg összeomlásával — evakuálásával — kapcsolatban felmerül a
kérdés, amelyre azóta sincs kielégítő válasz. Nevezetesen, hogy a cs. és kir. haditen
gerészet miért nem próbálta erélyesen, nagy erőkkel meggátolni a szerb katonaság
és hadianyag elszállítását ? Több mint 250 000 szerbet szállítottak el az antant ha
jók. Közülük 120 000 katonát újból fölfegyvereztek és a francia Keleti Front parancs
noka, Franchet d'Esperay tábornok rendelkezése alá helyeztek. Ezek törték át
1918-ban a bolgár frontot, amely Bulgária kapitulációjához vezetett, s amely meg
nyitotta az utat a Dunához, Magyarországig. Ezt, természetesen, 1916-ban nem lehe
tett ilyen pontosan előre látni, de arra gondolni kellett volna, hogy ilyen nagy lét
számú katonaság újból felhasználhatóvá válhat. Ezért nehéz megérteni, hogy a cs.
és kir. haditengerészet miért csupán könnyű egységekkel — gyorscirkálókkal, rom
bolókkal, torpedónaszádokkal, tengeralattjárókkal és vízi repülőgépekkel — lépett
fel az evakuálás ellen, mialatt nehéz egységei tétlenül álltak horgonyaikon. Sajnos,
az ide vágó iratok hiányoznak. Azokat 1918-ban Olaszországba vitték és fellelhetetlenek. Csak annyit tudunk, hogy a Hadseregfőparancsnokság 1916 februárjában
megkérdezte Haus tengernagytól, részt kíván-e venni Durazzo elfoglalásában. A flot
taparancsnok nemet mondott, arra hivatkozva, hogy a Jón-tengeren 40 nehéz ellen
séges egység tartózkodik. Haus az 1915. december 29-i érzékeny veszteség után
(elsüllyedt a modern LIKA és TRIGLAV romboló) féltette hajóit. Azokat egy várha
tó partraszállás elhárítására tartalékolta. Nem kockáztatott. Az AOK pedig nem
erőltette, mert nem tulajdonított neki nagyobb fontosságot.2
Végeredményben a tengeralattjárók és hidroplánok akcióin kívül a flotta erői há
romszor futottak ki Albánia elé: január 27-én a NOVARA-csoport, február 6-án és
24-én a HELGOLAND-csoport. Ez utóbbit a viharos tengerjárás és a rossz látási
viszonyok február 24-én visszakényszerítették bázisára. Mindhárom akciót erőszakos
felderítésnek tekintették s nem a szállítások megakadályozására irányuló hadmű
veletnek.
Január 3-án az U 4 felrobbantott egy albán vitorlást, egy másikat pedig foglyul
ejtve bevontatott az öbölbe (Bocche di Cattaro). Az U 1 és az U 2 az év első napjai
ban Trieszt előtt őrködött az U 10-el.
1 Martiny, Nikolaus von: Bilddokumente aus Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918.1—II. Graz, 1973. 5—7. o.
2 Baumgartner, Lothar: Österreich—Ungarns Dünkirchen? Marine, Gestern-Heute, 1982. évfolyam. 2. szám, 46—
53. o.
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Január elején a következő tengeralattjárók állomásoztak az Öbölben, a Gjenovic
előtti tengeralattjáró-támaszponton: az U 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16 és 17. Közülük
az U 14-et (ex CURIE) függőleges kormánylapátjára mázolt hullámvonalak
különböztették meg francia társaitól. Ezt azonban csak akkor lehetett látni, ha a na
szád teljesen felemelkedett, ami január 8-án kis híján a vesztét okozta. Ugyanis az
U 14 az albán partok előtt járőrözött s 7-én este leült a fenékre éjszakázni. Reggel
felemelkedett. Átszellőztették, a legénység reggelizett a fedélzeten. Ugyancsak a kö
zelben, a fenéken ülve töltötte az éjszakát az U 11 is. Ezen a búvárhajón korábban
keltek s a Mati-torkolat felé hajózva az őrtiszt meglátta s franciának vélte az U 14-et.
Az U 11 lemerült s támadásra indult. Teufl sorhajóhadnagynak ez volt első parancs
noki beosztása tengeralattjárón, a gyanútlanul ringatódzó zsákmány érthető izga
tottsággal töltötte el. 7 óra 18 perckor mindkét torpedó kilövésre készen feküdt a
vetőcsőben. Ugyanebben a pillanatban vette észre az U 14 őrszeme a közeledő pe
riszkópot. Az emberek lezuhantak a fedélzeti nyílásokon, a motorok felbőgtek, de a
naszád igen lassan merült. S ez volt a szerencséjük. Teufl sorhajóhadnagy ujja a tor
pedó indítására jelt adó gombon nyugodott, amikor észrevette a kormánylapát hul
lámvonalait. Lefújta a támadást s felemelkedett. Az U 14 is abbahagyta a merülést,
mert parancsnoka, Trapp sorhajóhadnagy felismerte támadója, az U 11 hídját.3
Január 20-án az U 11 feltartóztatta és az Öbölbe kísérte a PALASCIANO (ex
KÖNIG ALBERT) kórházhajót, amelyet azonban, mivel nem hadizsákmányként
került olasz lobogó alá, szabadon bocsátottak. Ugyanezen a napon az U 14 sikertele
nül támadott egy olasz torpedónaszádot. Röviddel ezután egy szállítógőzöst táma
dott meg, ez azonban lőni kezdte és feléje rohant, hogy eltapossa. Az U 14 gyorsan
lemerült, de közben egy brit cirkáló és két romboló ért a helyszínre. Vízibombákkal
támadták a tengeralattjárót, amelynek egyik üzemanyagtartálya megsérült, engedte
az olajat és csak nagyon keservesen — cselt alkalmazva — tudott eltűnni az olaj
foltok árulkodó nyomait követő üldözői elől.
Január 21-én az U 17, január 24-én az U 15, január 27-én az U 11 támadott ered
ménytelenül ellenséges hajókat.4
1916. január 17-én az 5. csatahajó-osztály parancsnokának utasítására a NO VARA
gyorscirkáló az ORJEN és CSEPEL rombolókkal kifutott, hogy zavarja az ellensé
ges hajóforgalmat. Az Öböl elhagyása után géphiba miatt mindkét romboló vissza
fordult. Kevéssel ezt követően a NOVARA füstoszlopot észlelt. Feléje indult. 16
óra 45 perckor már látszott, hogy három cirkáló halad rombolók kíséretében délnyu
gatnak. A túlerő miatt a NOVARA visszafordult, az ellenség pedig üldözőbe vette.
Két könnyű olasz gyorscirkáló lőtávolba ért. A harmadik, nagyobb cirkáló lemaradt.
Rövid tűzpárbaj után az olaszok felhagytak az üldözéssel és eredeti irányukba for
dulva eltűntek a horizontról. Horthy sorhajókapitány sértetlenül érkezett hajójá
val a hazai kikötőbe. 5
Február 6-án a HELGOLAND gyorscirkáló indult bevetésre két torpedónaszád
csoporttal. Az 1. csoportot a 74 T, a 78 T és a 80 T alkotta, a másik, 5. számú csoportot
a 83 F, a 87 F és a 88 F torpedónaszádok képezték. A Durazzó—Brindisi közötti út
vonalat kellett felderíteniük. Közben felfűtve várakozott a öbölben a SANKT
GEORG páncélos cirkáló.
A kötelék — miután a Prevlaka-öbölben rövid ideig várakozott a WILDFANG
romboló jelentésére a felderítő útján tapasztaltakról —, 17 óra 25-kor ért a nyílt
vízre s 20 mérföld óránkénti sebességgel menetelt déli irányban. Két óra elteltével
jobbról füstöt pillantottak meg. A HELGOLAND a délkelet felé tartó ellenség
3 Trapp, Georg von: Bis zum letzten JFlaggenschuss! Salzburg—Leipzig, 1935. 113—116. o.
4 Aichelburg, Wladimir: Die Unterseeboote Österreich—Ungarns I—II. Graz, 1981. 312., 346. o.
5 Sokol, Hugo Hans: Österreich—Ungarns Seekrieg 1914—1918. Zürich—Leipzig—Wien, 1933. 273—274. o.
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irányába fordult, hogy útját keresztezve felvegye vele a harcot (az ún. ,,T" formáció
vízszintes szárából). Ugyanekkor parancsot adott a torpedónaszádoknak a támadás
ra. Az előreiramodó torpedónaszádok két vezérhajója 19 óra 32 perckor egymásnak
ütközött (navigálási hiba!). A 74 T úgy megsérült, hogy csoportjával vissza kellett
fordulnia, ezért csak az 5. számú csoport folytathatta útját. Az ellenség — a brit
WEYMOUTH cirkáló és a francia BOUCLIER romboló — észrevette a torpedóna
szádokat és tüzet nyitott. A torpedónaszádok a rombolóra rohantak, de 1500 méter
ről kilőtt torpedóik célt tévesztettek. A HELGOLAND ágyúi hallgattak, mert a
torpedónaszádok füstje elfedte a kilátást. Miután lehallgatták az ellenség segítsé
get kérő rádiózását, Millenkovicli sorhajókapitány, kötelékparancsnok, visszafordí
totta csoportját.6
Ugyanezen a napon a CSEPEL rombolócsoport az Öböl bejáratától délre összeta
lálkozott a brit LIVERPOOL cirkálóval és az olasz BRONZETTI rombolóval, de a
viharos tengerjárás miatt ütközetre nem került sor.7
Másnap, február 7-én az U 4 és az U 14 közös vállalkozás keretében indították tor
pedóikat ellenséges szállítóhajókra és egy brit cirkálóra, de nem értek el találatot.
Az egyik üldöző romboló vízibombái károkat okoztak az U 14 testén és belső beren
dezéseiben, de még sikerült hazavergődnie. Az U 14 több mint egy esztendőn át
javítás alatt állt s legközelebb csak 1917. április 21-én indulhatott bevetésre.8
A szerb hadsereg evakuálását nehezítendő, 1915 decemberében német aknarakó
tengeralattjárók telepítettek aknazárat Valona és Durazzo előtt. 1916 február elején
a 70 F, a 76 T, a 77 T és a 83 F rakott le aknákat Antivari és San Giovanni di Medua
elé. Ezeken az aknamezőkön robbant föl az INTREPIDO romboló, a MONSONE
ós a RÉ UMBERTO szállítógőzösök, a francia MEMPHIS tehergőzös, valamint két
felfegyverzett brit halászgőzös.
Február 25-én a Monarchia csapatai benyomultak Durazzóba. Megkezdték a ki
kötő rendbehozatalát, az aknamentesítést és megindult az utánpótlás a tengeren át.
A szállítóhajókat általában torpedónaszádok vagy rombolók — kivételesen felfegy
verzett gőzösök, ún. segédcirkálók — kísérték.
Az U 15 február 26-tól, az U 6 február 27-től, az U 16 március 8-tól cirkált Albánia
és az olasz partok előtt, de említésre méltó események nem történtek.
Az U 6 legközelebb március 15-én hagyta el támaszpontját. Március 18-án reggel
7 órakor a Laghi-foktól délnyugatra két INDOMITO-osztályú romboló tartott felé.
Amikor 700 méter sem választotta el a tengeralattjárót az egyik rombolótól (a rom
bolók nem észlelték az U 6-ot), Falkhausen sorhajóhadnagy parancsot adott a tor
pedó indítására, amely a csőből kifutva nagy ívben elhanyarodott, visszafordult és
hurkot írt le a tengeralattjáró körül.
Kevéssel ezután egy BISSON-osztályú francia romboló közeledett. Az U 6 500
méterről lőtte ki torpedóját, amely derékban találta el a rombolót. Percek alatt el
tűnt a felszínről a francia hajó — a RENAUDIN —, három tisztjével és 44 főnyi
legénységgel.9
Mialatt Albánia körül folytak a hadműveletek, a támadásokból az olasz partvidék
sem maradt ki. Ebben a tengerészeti repülésnek jutott az oroszlánrész.10 Történe
tük ismertetése szétfeszítené e tanulmány megszabott terjedelmi korlátait, ezért a
továbbiakban csak ott szólunk a tengerészeti repülőkről, ahol akcióik közvetlen kap
csolatban állnak a hajók tevékenységével.

6 Sokol: i. m. 274—276. o. p
7 Schupiía Peter : Die k. u. k. Seeflieger. Koblenz, 1083.182. o.
8 Aichelburg: i. m. 335—336. o.
9 Aichelburg: i. m. 301, 362., 347., 354. és 301. o.; Sokol: i. m. 1., 276—277., 283. o.
10 Sehupiía: i. m. 149—150. o.
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[^Február 3-án a hajók indultak támadásra az olasz parti célok ellen, hogy a vasútvo
nal szétlövésével megnehezítsék az ellenség utánpótlásának eljuttatását az Isonzófrontra.
Az Öbölből a jelzett napon az alábbi egységek futottak ki: a SANKT GEORG
páncélos cirkáló, mint a támadó csoport vezérhajója, a HELGOLAND gyorscirkáló,
a WÍLDFAISTG romboló ós a 83 F, 87 F és 88 F torpedónaszádok. A cirkálók Ortona
és S. Vito pályaudvarát vették tűz alá, s lőtték az Ariello folyó hídját. Több raktár
lángba borult s magán a pályaudvaron is tetemes károk keletkeztek. Az ellenség parti
ütegei viszonozták a tüzet, még egy páncélvonatot is bevetettek a hajók ellen, de
találatot nem értek el. A csoport sértetlenül vetett horgonyt támaszpontján. 11
A tengeralattjárók közül az U 17 márciusban Brindisi magasságában cirkált, az
U 15 pedig a Bari—Brindisi—Valona hajózóutat tartotta megfigyelés alatt. Az U 5
ugyanekkor Ancona és Tremiti előtt ellenőrizte a tengert. 12
Aknaharc 1916—1917-ben
A legsürgősebb aknamentesítési feladatok közé a Durazzo előtti olasz aknazárak
eltávolítása tartozott. A munkát február végén kezdték, mely a dühöngő sirokkó
miatt a szokottnál is veszélyesebbé vált s tovább húzódott, mint tervezték. Minde
nek előtt egy hajózócsatornát nyitottak a kikötő előtt, majd fokozatosan számolták
fel az aknamezőt. A munkát az időjáráson kívül olasz támadások is hátráltatták.
Március 14-én a Durazzo-foktól 3 mérföldre dolgozó 3. és 4. számú aknaszedő
tendert és egy aknakereső jollét támadott meg három olasz torpedónaszád. A viszszavonuló tenderek közül a 3-asnak elromlott a hajtógépe, a 4-es azonban az ellenség
tüzében vontába vette. Ez utóbbi parancsnokának nevét érdemes megörökíteni:
Bruno A. von Kreidburg tengerészzászlós. Mindegyik egységnek sikerült a móló
mögé jutnia.
Másnap két BOUCLIER-osztályú francia romboló jelent meg Durazzo előtt és lőt
tek egy aknaszedő tagot vontató tendert. A tender elengedte a tagot és elmenekült.
Ezután a franciák is eltávoztak.
Március 16-ig 40 aknát emeltek ki és ártalmatlanítottak Durazzo előtt.
Március 18-án egy francia CHAUSSEUR-osztályú és egy olasz INDOMITOosztályú romboló tüzelt a városra és a kikötőre. Az okozott károk nem voltak jelentő
sek.
A San Giovanni di Medua előtt lerakott ellenséges aknazárat a tengerészeti re
pülők fedezték föl. Itt jegyezzük meg, hogy a tengerészrepülők ós az aknakutatók
együttműködése a cs. és kir. haditengerészet specialitása volt. Az Adria tiszta vize
lehetővé tette, hogy 200—400 méter magasságból észrevegyék az aknazárat és a
tengeralattjárót. Ezt a San Giovanni di Medua előtti aknamezőt — 30 aknából állt —
júniusban szedte fel a 36. számú (ex UHU) torpedónaszád, amelynek Lábas Antal
sorhajóhadnagy volt a parancsnoka.
San Giovanni di Medua előtt saját aknák saját hajókban is okoztak veszteséget.
1913. március 31-ón itt ütközött aknának és robbant föl az ANDRASSY gőzös.
Ma mir nem lehet megállapítani, hogy a hajó eltévedt-e, vagy nem volt pontos
aknatérképe. A mentésben az ORJEN, a BALATON és a WILDFANG rombolók
vettek részt. Közben egy tengeralattjáró megtámadta az ORJEN-t, de sikerült el
űzni.
Ugyancsak saját aknára futott 1916. április 16-án a TIROL kórházhajó Durazzo
11 Sokol: i. m. 243. o.
VZAiehelburg: i. m. 294., 347., 362. o.
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előtt. A robbanás hét beteg tisztet, 25 közkatonát és két ápolónővért Ölt meg. Míg
az ANDRÁSSY-t nem lehetett megmenteni, addig a TIROL-t be tudták vontatni
Cattaróba, ahol kijavították, majd ismét szolgálatba állt. Ugyancsak saját aknán
süllyedt el 1916. június 20-án Sebenico előtt az ADELSBERG gőzös. A POLA hadi
tengerészeti szállítóhajó a Bocche di Cattaro bejáratánál sérült meg.
Ilyen szerencsétlenség az ellenkező oldalon is történt. 1916. december 11-én az
olasz REGINA MARGHERITA páncélos cirkáló futott aknára Albánia előtt és el
süllyedt. Ma már kideríthetetlen, hogy kik telepítették az aknát, illetőleg, hegy ez
a német UC 14 tengeralattjáró által lerakott aknák egyike volt-e. A kísérő rcmtolck
a viharos tengerjárás miatt a sötétben csak 250 embert tudtak kimenteni. A hajó
parancsnoka 15 tisztjével a tengerbe veszett.
1916 júniusában a Sebenico előtti szigetvilág vizeiben fedeztek fel aknamezőt,
amelyet a 29. (ex MARABU) és a 31. (ex SPERBER) számú torpedónaszádok deci
tek fel. (A 29. számún teljesített szolgálatot ekkor Anton Sesan tengerészzásziós,
az 1918. február l-jén kirobbant cattarói matrózfelkelés egyik —• és egyetlen — tiszti
vezetője.) Összesen 36 aknát hatástalanítottak.
Az Adria északi vizein Heinrich Bayer von Bayersburg sorhajóhadnagy, a későbbi
jeles haditengerészeti szakíró vezette az aknamentesítést, illetve aknatelepítést.
1916-ban hetvenegyszer futottak ki s ezalatt 2840 tengeri mérföldet tettek meg.
Ezen kívül még kilenc útjuk volt — 180 tmf — a trieszti aknamezőkhöz.
1916 májusában a Planka-fok előtt Gustav Sattler sorhajóhadnagy irányításával
három sorban tengeralattjárók elleni aknazárat és egy sor felszíni hajók ellen be
állított mélységű érintőaknát telepítettek. Ez utóbbit Klippe Mulo elé. A lerakott
aknák száma összesen 158 darab volt. Az aknatelepítés a víz mélysége miatt —
100—140 méter — csak roppant lassan és nehezen folyt.
1916. május 18-án, a Quarnero előtt, a saját aknák ellenőrzésekor két elővigyázatlan altiszt felrobbant. Szeptember 26-án újabb baleset történt. Egy akna hatás
talanítás közben felrobbant és megölte A. Esch von Eschenwehr és H. Buchler
fregatthadnagyot és négy tengerészt, akiknek azonban nem ismerjük a nevét. Az
aknamentesítést az 52 T (ex ALLIGATOR) és a 66 F (ex SKORPIÓK) torpedó
naszádok végezték.
Az aknászok úgyszólván szakadatlanul úton voltak. 1916 novemberében Unie és
Sansego között 11 olasz aknát hatástalanítottak. 4 további, Susanna-típusú olasz
aknát 1917 februárjában, Rabazelőtt a SALAMANDER aknahajó halászott ki. Set. a
polai hadikikötő bejárata és a környező partvidék előtti vizek is tele voltak rend
szertelenül ledobott olasz, Tosi-típusú aknákkal, amelyeket folyamatos kereséssel
ártalmatlanítottak. Például 1916. december 28.—1917. február 25. között a 4., 5.,
6., 27. (ex SECRETAR), 53. (ex BUSSARD) és a 34. (ex CONDOR) toipeclcna^ádck
az Arbit és a Vnatek kiszögellés közötti tengerrészt vizsgálták át, majd átfésülték a
Kurilla—Sotile, a Gruica—Tre Sorelle közötti hajózó utat, s több tucat csupa
Tosi-típusú aknát hatástalanítottak. A keresést februárban is folytatva a Radovankiszögellés—Pettini hajózóútban még 15 Tosi-aknát találtak és szedtek föl.
1917. április 21-én a 92 F, 100 M, 84 F és 94 F torpedónaszádok azzal a céllal
indultak el az öbölből, hogy Durazzo elé védő aknamezőt telepítsenek. Miután a
viharos idő nem kedvezett az aknarakásnak, befutottak Durazzo kikötőjébe, majd
ugyanezen nap estéjén el is hagyták, mert ellenséges rombolók közeledését jelezte a
figyelőszolgálat. Éjfél előtt pár perccel a Linguetta-foknál megláttak egy hajót.
Közelebb érve felismerték az olasz JAPIGIA tehergőzöst (1269 BRT), amely a tor
pedónaszádokat észlelve SOS jeleket adott le. A négy torpedónaszád megtámadta
a kíséret nélkül haladó gőzöst, torpedóval elsüllyesztették, majd visszatéitek Durazzóba.
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1917 májusában és júniusában a Jablanec és Merlera, valamint a Sottile-kiszögellós
és Levrera-sziget körül telepített ellenséges aknazárakat szedték fel az aknaszedő
naszádok (a 2-es, 7-es, 30-as [ex HARPIE] és a 34-es [ex CONDOR]).
1917. július 28-án a haditengerészet és egy utász-részleg telepített aknát Bayer
von Bayersburg sorhajóhadnagy és Popp Árpád százados irányítása alatt a Timavo
folyón, mert attól lehetett tartani, hogy az olaszok páncélos motorcsónakjaikkal oda
behatolnak és hátbatámadják csapatainkat.
Augusztus 23-án a K 160-as tengerészeti repülőgép fedezett fel egy aknazárat
Curzola és Meleda között, amelyet ugyancsak Bayersburg csoportja szedett föl (69
darabot).
1917. november 19-én a TRIGLAV II. és a RÉKA védelme alatt a 82 F, 78 T,
86 F, 87 F, 89 F, 90 F és a 95 F telepített 80 aknát a Po-torkolat kezeiéicr,
a Velence—Ancona útvonalra.
A november 21-én felfedezett, ugyanezen útvonalra telepített ellenséges elíramezőt a K 161 derítette fel, s a TRIGLAV II. és DUKLA tette ártalmatlanra. A jepülőgép azonban nem tért vissza támaszpontjára, roncsait megtalálták, pilc'táját és
megfigyelőjét azonban nem. Örökre eltűntek.
1918. szeptember 5-én a 86 F felügyelete alatt a Drin-cböl előtt aknát kern c £€-cs
(ex UHU) és a 19-es (ex KIBITZ) torpedónaszádokat négy francia és hárem olasz
repülőgép támadta meg, ugyanekkor a tenger felől is közeledtek ellenséges úszó
egységek. A repülőgépek mintegy húsz bombát dobtak és géppuskatűzzel támadták
az aknakeresőket, amelyek Dulcigno felé menekültek. A gépek távoztával újabb
repülőgépek támadták meg őket, amelyek közül egyet lelőttek. Kisvártatva ki
bontakoztak a közeledő olasz 8 PN és 12 PN torpedónaszádok körvonalai, amelyek
elvágták a menekülők útját. A két aknakereső ezért irányt változtatva, Bojana irá
nyában igyekezett kitörni, de az olaszok 9000 méterről már tüzet nyitottak. A 86 F
— parancsnoka Josef Farfoglia sorhajóhadnagy — szembefordult a két olasz naszád
dal s azokat 5000 méterre megközelítve lőni kezdte. Időközben három nagy olasz
romboló is közeledett — a NIBBIO, az AQUILA és a SPARVIERO —, ezért a 86 F,
látván, hogy a két aknakereső már egérutat nyert, bár újabb légitámadást kellett
kivédeniük, visszafordult. Mindössze egyetlen találatot kapott.
Saját telepítésű aknára futott rá 1918. május 3-án Polából Fiúméba menet a
GlULIA gőzös, de még partra futott, ahonnan hajójavító műhelybe vontatták.
1918. augusztus 2 -án a kora hajnali órákban — Durazzcból kifutva — a Bojanatorok közelében a GORITIA szállítógőzös futott ellenséges aknára. A négy egységből
álló konvojt a 90 F és a 16-os (ex KIBITZ) kísérte. Ezek, valamint a VÉRTES és
BUDAPEST gőzösök vettek részt a mentésben. A halottak számát nem iímerjük,
mert nem maradt fenn a behajózottak listája.
1918. szeptember 21-én reggel a MARINA katonai gőzös futott aknára, de sikeiült
partra futtatni.
1918. október 4-én a Vöröskereszt OCEANIA kórházhajója futott aknára a Rodoni-fok előtt, de ez is partra tudott futni.
Aknaszedés okozta veszteségek: 1917. október 6-án Pola előtt egy tiszt (Pulgher
korvettkapitány) és hat tengerész vesztette életét. 1917. október 9-én San Giovanni
di Meduánál egy tartalékos tengerészkadét (Juricsevics József) és három tengerész,
valamint egy hadseregbeli alezredes robbant fel aknán, és halt hősi halált. Ugyan
csak akna ölte meg Jónak von Freyenwald sorhajóhadnagyot nyolc emberével együtt
Cattaróban.
Az ellenség oldalán a CITTA D l SASSARI segédcirkáló robbant föl és süllyedt el
aknának ütközve.
Egy olasz kimutatás szerint olasz vizeken a háború folyamán 14 gőzös és 5 vitor— 47 —

lásliajó robbant föl aknán és süllyedt el. Hatástalanítottak 261 aknát a telepítési
helyeken, valamint megsemmisítettek további 38 elszabadult, bolyongó aknát.
Sajnos, a cs. és kir. haditengerészet által telepített és felszedett vagy megsemmi
sített aknákról nincs teljes kimutatás, mert a Pola és Sebenico előtti saját aknákra
vonatkozó adatok hiányoznak. A rendelkezésre álló kimutatás szerint — az egész
háború tartama alatt — a polai, a trieszti, a sebenicói és a castelnuovói (cattarói)
kerületi tengerészeti parancsnokságok területén megsemmisítettek (felszedtek, ha
tástalanítottak) 1098 darab ellenséges aknát. A castelnuovói körzet felszedett vagy
megsemmisített 623 saját aknát, a trieszti 50 saját aknát. A másik két körzetre
vonatkozó adatok hiányoznak.
Az aknaharcokhoz tartozik, ezért itt ismertetjük azt a megmozdulást, melynek keretében ellenséges akna végzett a WILDFANG rombolóval 1917. június 3-ról 4-re
virradóan 1 óra 30 perc körül, amikor a CSIKÓS és VELEBIŤ rombolókkal, vala
mint a 83 F, 93 F és 96 F torpedónaszádokkal Penedától nyugat-délnyugatra egy
légi rajtaütést biztosítottak. A WILDFANG parancsnoka, Albert Machnitsch kor
vettkapitány és 23 tengerész a helyszínen meghalt, négy tiszt és négy tengerész megsabe3Ült. A sz3mélyzet életben maradt tagjait a kísérőhajók kimentették.
Ugyancsak aknán süllyedt el 1917. május 16-án az U 5, 1918. július 9-én az U 10,
július 3-a után az U 20.13
Az ellenség szórványos támadásai 1917 végéig
1915. július 20-án az 50 T torpedónaszád Sebenicóból Polába tartott, amikor a
Porer előtti világítótorony közelében, 400 méterről torpedót lőtt rá egy tengeralatt
járó. Űgy tűnt, későn vették észre és már nem kerülhetik ki, amikor a torpedó füs
tölni kezdett, majd — nyilván műszaki hiba miatt — elmerült.
1915. augusztus 18-án a 65 F torpedónaszád a Remo-kiszögellós előtt a német
TJ 24 tengeralattjáróra várakozott, hogy bekísérje az öbölbe, amikor 100 méterről
torpedót indított felé egy búvárhajó. A torpedónaszádot csak a lélekjelenlét és a
gyors kormánymanőver mentette meg, mert a torpedó egy méterrel a naszád orra
előtt siklott tova. Közben tüzet nyitottak a periszkópra, amelyet eltaláltak s annak
egy része a vízbe hullott. Ugyanekkor torpedóval is támadták a tengeralattjárót, de
nem találták el.
1915. szeptember 7-én a STREITER romboló került ki egy torpedót, szeptember
20-án pedig az 54 T. Október 1-én a Promontor-fok alatt őrködő SCHARFSCHÜTZE
rombolót támadta meg egy tengeralattjáró, mely gyorsmerüléssel tűnt el a rárohanó
romboló elől.
1915. november 9-én a 79 T — amely elbitangolt aknát keresett — került harcba
tengeralattjáróval. A tengeralattjáró megsérült, de sikerült elmenekülnie.
1915. december 6-án egyszerre két búvárhajó támadt a TURUL rombolóra, Punta
d'Ostro előtt, eredménytelenül.
December 29-én a DINÁRA romboló kíséretében hajózó KUPA gőzöst torpedózta
meg egy búvárnaszád. A torpedó a gépházban robbant, három fűtő meghalt. A KUPA
nem süllyedt el, sikerült partra futtatni.
1916. január 17-én ismét a DINÁRA előtt futott el egy búvárhajó torpedója.
1916. február 13-án a Magyar—Horvát Tengeri Gőzhajózási Társaság DÁNIEL
ERNŐ gőzösét, február 15-én a KAISER KARL VI páncélos cirkálót és az 50 E
torpedónaszádot támadta tengeralattjáró, de mindegyiküknek sikerült a torpedó
útjából kitérni.
1916. február 27-én a WARASDINER romboló volt két torpedó célpontja, de
13 Sokol: i. m. 411—415., 501—500., 548., 603. o.
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gyors irányváltoztatással és sebességmódosítással kitért előlük. Másnap a Sebenicóból Spalatóba hajózó ZAGREB személyszállító gőzösnek kellett egy torpedótámadás
elől menekülnie.14
Az ELEKTRA kórházhajónak már nem kedvezett a szerencse. 1916. március
18-án a francia AMPERE búvárnaszád, nem tisztelve a Vöröskereszt védelmét élve
ző gőzösnek a genfi egyezményben biztosított sérthetetlenségét, két torpedóval el
találta, de sikerült partra futnia. Szerencsére nem voltak fedélzetén sebesültek, ezért
csak egy matróz és egy ápolónővér halt meg, három további vöröskeresztes nővér
pedig megsebesült.
1916. április 5-én a DÁNIEL ERNŐ-nek újabb torpedót kellett kikerülnie.15 Ápri
lis 22-én a TÁTRA rombolóra lőtte ki torpedóját egy búvárnaszád, eredménytelenül.
Május 4-én a CSEPEL rombolót támadta meg a francia BERNOULLI búvárhajó.
A CSEPEL észre vette a periszkópot, tüzet nyitott, de a búvárnaszád még el tudott
indítani egy torpedót, eltalálta a romboló tatját, amely azonban úszóképes maradt.
Az eset az Öböl bejárata előtt történt, rögtön bevontatták. A robbanás megölte a
CSEPEL GDO-ját (Gesamtdetailoffizier = részlegfőnöktiszt, aZàciZ et parancsnok he
lyettese, vagy másként első tiszt) és a gépüzemfőnököt, továbbá 11 tengerészt. A hajót
hamarosan kijavították és ismét szolgálatba állt.16
1916. május 9-én a francia ARCHIMEDES búvárhajó a nemzetközi tengeri hadi
jogban előírt figyelmeztetés nélkül elsüllyesztette a Lesina-sziget és a szárazföld kö
zötti helyi személyforgalmat lebonyolító DUBROVNIK személygőzöst, közel egy
esztendővel a korlátlan tengeralattjáró háború deklarálása előtt. A támadásnak
számtalan polgári áldozata volt. Három nappal később ugyanez történt az ALBANIA
személygőzössel. Ugyanerre a sorsra jutott 1917. január 14-én a ZAGREB személy
szállító, amely ezúttal már nem tudta kikerülni a torpedót. Az ALBANIÁ-n három,
a ZAGREB-en 24 ember halt meg. Viszont a BIOKOVO kis gőzös 1917. június 1-én
kimanőverezett két torpedót. 17
Nem tengeralattjáró, hanem az olaszok új típusú motoros naszádjainak (a MAS-oknak) együttes akciója következtében süllyedt el 1916. június 5-én Durazzóban a
LOCRUM, június 26-án pedig a SARAJEVO tehergőzös. A támadásokat a MAS 5
és a MAS 7 hajtotta végre (MAS = Motoscafi Anti-Sommergibili, azaz tengeralatt
járó elleni motorcsónak). A két támadó MAS-t a közelben tartózkodó GALÍCIA
felfegyverzett őrhajó — kikerülve két feléje indított torpedót — heves gépfegyvertűzzel árasztotta el már a lanszírozás előtt, riasztó rakétákat is lőtt fel, de a kifutó
egységek nem érték utol a kereket oldó olasz gyorsnaszádokat. (Az ügyes és bátor
GALICIÁ-nak Léva Károly tartalékos tengerészzászlós, polgári hajóskapitány volt a
parancsnoka.)
1916. június 15-én este a WILDFANG romboló négy hajóból álló szállítmányt kí
sért Antivariból San Giovanni di Medua felé. Közben a dulcignói jelzőállomás négy,
a konvoj felé közeledő torpedóhajót jelentett, amelyek már a Bojana-torkolat közelé
ben jártak. A WILDFANG visszairányította a gőzösöket és hamarosan meglátott há
rom ellenséges torpedónaszádot, közvetlenül San Giovanni di Meduától északra.
A WILDFANG erős ágyútűzzel visszavonulásra kényszerítette a torpedónaszádokat,
amelyek délnyugati irányban távoztak. A torpedónaszádok természetesen viszonoz
ták a lövéseket, amelyek magasan ültek és a parton robbantak. Egyetlen lövedék
érte el a WILDFANG-ot és szétrombolta az antennáját. E rövid tűzpárbaj alatt két
MAS behatolt San Giovanni di Medua kikötőjébe, ahonnan azonban a partvédő üte
gek tüze mindkettőt elűzte, még mielőtt kilőhették volna torpedóikat.
14 Uo. 315—310. o.
15 Uo. 348. o.
16 Uo. 433. o.
17 Uo. 348. o. A ZAGREB elleni első sikerefclen támadás: 1916. február 28.
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Október 8-án a 68 F (ex KRAKE) torpedónaszádot támadta meg három olasz rom
boló. A torpedónaszád fedélzetén nagy mennyiségű benzin és lőszer volt, ezért teljes
sebességgel befutott a legközelebbi kikötőbe. Az üldözők 6000 méterre közelítették
meg a torpedónaszádot, de lövéseik nem találtak. Ezután visszafordultak.18
1916. június 6-án a 70 F (ex ECHSE) torpedónaszád, 9-én a DROMEDAR 65 ak
nával fedélzetén és a 13. számú torpedónaszád tért ki a feléje futó torpedó elől.
Június 26-án a SLAVIJA segédcirkáló négy torpedót került ki, ugyanakkor vízi
bombákat is dobott a tengeralattjáróra, elűzve azt a felügyeletére bízott konvoj kö
zeléből. A tengeralattjárót tovább kereső 19. torpedónaszád ráakadt, de az nem volt
ijedős és a torpedónaszádra is indított egy torpedót, igaz, sikertelenül. Július 4-én
Fiume előtt a S. MAURO segédcirkálót és a NAZARIO gőzöst akarta egy búvárnaszád megtorpedózni. A gőzöst nem találta el, a segédcirkáló hajócsavarját viszont
igen, amely leszakadt, ám a torpedó nem robbant. A S. MAURO-t december 16-án
is megtámadta egy búvárhajó, de mindhárom torpedót kikerülte, majd rárohanássaí
elűzte az ellenséget. Hasonló történt 1917. április 20-án a CIRKVENICA segédcirkálóval.19
1916. július 14-én a 65 F (ex HYDRA) és a 66 F (ex SKORPION) torpedónaszá
dok vívtak nagy küzdelmet az olasz BALILLA tengeralattjáróval, amelyet végül is
sikerült 23 óra 20 perckor torpedóval elsüllyeszteniük. A tengeralattjáró személy
zetéből senki sem maradt életben.
1916. július 31-én a felderítők jelentették, hogy Galiola előtt az olasz GIACINTO
PULLINO tengeralattjáró a zátonyon fekszik. A kifutó MAGNET, a 4. és 6. számú
torpedónaszádok a helyszínre érkezve elfogták a tengeralattjáró csónakon menekülő
személyzetét. Ekkor észlelték, hogy valaki magányosan evez a távolban, nyugat felé.
Utána eredtek és kiderült, hogy az illető olasz nemzetiségű de osztrák állampolgár
ságú hajóskapitány, név szerint Nazario Sauro, aki a háború kitörése után átszökött
az olaszokhoz és révkalauzként szolgált a Regia Marina kötelékében. Természetesen
álnéven, (Nicolo Sambo), sorhajóhadnagyi rendfokozatban. A hadbíróság halálra
ítélte és kivégezték.
A zátonyra ült tengeralattjárót csak hosszú kínlódás után tudták elszabadítani.
Polába vontatása közben, máig kiderítetlen okból elsüllyedt. Ezután a MAGNET,
amely a torpedónaszádokkal a vontatmányt biztosította, Lussin felé indult. Lussin
előtt észrevette, hogy torpedó közeledik feléje. A parancsnok hátramenetet vezé
nyelt, ám ekkor látta, hogy újabb torpedó siklik feléje. Mindkettőt tűz alá vették.
Az egyik azonban elérte a hajó farát és felrobbant, éppen a hátsó löveg alatt. A robba
nás a löveget és vele Suchmann hajómestert — aki az utolsó pillanatig tüzelt — a víz
be hajította. A másik torpedót sikerült felrobbantani, mielőtt elérte volna a hajót.
A súlyosan sérült MAGNET nem süllyedt el s a SATELLIT torpedóhajó Polába
vontatta, ahol kijavították s ismét szolgálatba állt. A torpedótalálat következtében
11-en meghaltak, heten pedig súlyosan megsebesültek.
1916. augusztus 7-én az 50 E (ex KAIMAN) torpedónaszád a GIACINTO PUL
LINO süllyedési helyén tartózkodott, amikor egy búvárnaszád torpedót lanszírozott
rá, de sikerült mind ezt, mind a következő kettőt is kikerülnie, s közben az 50 E is
kilőtt egy torpedót, ugyancsak eredménytelenül. Az éber és gyorsan manőverező
parancsnok galánthai Hild Gyula sorhajóhadnagy volt.
1916. november 12-én a Poklip világítótorony közelében, a négy gőzösből álló
konvojt kísérő MONFALCONE segédcirkáló egy búvárnaszádnak hat torpedóját
kerülte ki, ami igazi bravúr volt. Parancsnoka, Velich Antal korvetthadnagy rendít
hetetlen hidegvérről és lé lek jelenlétről tett tanúbizonyságot.
18 Uo. 422—423. o.
19 ü o . 435—436. o.
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1917. február 21-ón a TRABANT Porer előtt tért ki egy torpedó elől. Március
17-én a BALATON romboló ellen támadott egy búvárhajó Dulcigno és a Bojanatorkolat között, eredménytelenül. Március 22-én a Planka-fok előtt a 15. számú ten
dernek kellett két torpedót kimanővereznie.
1917. április 28-ról 29-re forduló éjszaka a konvojt biztosító TATRA rombolóra
indított torpedót egy tengeralattjáró Dulcignótól délre, közvetlen közelről. A rombo
ló legnagyobb sebességével fordult feléje és rárohant, hogy eltapossa. Ugyanekkor
tűz alatt tartotta a periszkópot, majd vízibombákat (mélységi bombákat) szórt arra
a helyre, ahol az ellenség eltűnt, ám a tengeralattjárónak sikerült sértetlenül eltávoz
nia az összecsapás színhelyéről. A TATRA parancsnoka Ulbing Alajos korvettkapi
tány volt.
1917. május 19-én a Planka-foknál a francia LE VERRIER tengeralattjáró indí
tott torpedót a KOMET-ra, eredménytelenül. Ugyancsak mellé lőtte torpedóját az
a tengeralattjáró, amely május 22-én a BIOKOVO-t vette célba. Június 4-én a
CIRKVENICA került ki két ellenséges torpedót. Az eset a CIRKVENICÁ-val
másnap megismétlődött.
1918. január 18-án a NOVI segédcirkáló, január 26-án pedig a WARASDINÈR
romboló kerülte ki a feléje futó torpedókat, március 18-án pedig az USKOKE rombolót mentette meg a parancsnok, Zemplén Szilárd korvettkapitány lélekjelenléte.
1917. április 25-én a CSEPEL kerülte ki az ellenséges tengeralattjáró torpedóit.
1917. június 30-án Capocesto előtt egy tengeralattjáró torpedóval elsüllyesztette
a VILA gőzöst. Személyzetéből a 35-ös (ex GEIER) torpedónaszád 16 embert meg
mentett, 17-en odavesztek. Egyébként a torpedónaszádot, mialatt mentette a hajó
törötteket, két ízben is megpróbálta az olasz F 7 tengeralattjáró megtorpedózni.
A kifutó 12-es torpedónaszád és a K 172-es hidroplán azután elkergette.
1917. július 14-én a XIV. számú gőzös, augusztus 7-én a JARDO partigőzös került
ki két-két torpedót. Augusztus 23-án a MAGNET mellé lőtt egy tengeralattjáró egy
torpedót. A MAGNET heves ellentámadással válaszolt.20
A tengeralattjárók tevékenysége
korlátlan búvárhajóháború kezdetéig
1916. április 3-án, amikor az U 15 egy hetes cirkálóútjáról befutott az Öbölbe,
két másik búvárhajó hagyta el gjenovici támaszpontját: az U 5 és az U 6. Feladatuk
az volt, hogy részt vegyenek az Otrantói-szoros zárja ellen tervezett vállalkozásban,
amelyet a NO VARA gyorscirkáló vezetett. Az U 5-nek Brindisi térségében, az U 6nak Saseno körül kellett a cirkálót biztosítania. A kíséret nélkül haladó NOVARA
a parancs értelmében az Otranto—Saseno vonalon keresett halászhajókat, vagy
más egységeket, de nem találkozott egyetlennel sem. Éjjel visszatért az öbölbe.
A tengeralattjárók csak másnap, illetve az U 5 8-án érkezett haza.21
Április 5-én az U 17 indult Itália keleti partvidékéhez. Bár kilőtte torpedóit egy
vitorlást vontató gőzösre, eredménytelenül érkezett vissza Gjenovicba.
Április 12-től 16-ig az U 6 cirkált Valona előtt, de egyszer sem került támadásra
alkalmas helyzetbe.
A rossz időjárás miatt csak április 24-én indult újabb tengeralattjáró bevetésre,
az U 5, mégpedig az Otrantói-szoroshoz. Többször került nehéz helyzetbe, látta a
hálót vonszoló gőzösöket, üldözték cirkálók, rombolók és torpedónaszádok, de végül
20 Pawlik, Georg: Die Versenkung des ital. U-Bootes „EALILLA" durch SMTb 65 F und 66 F. Marine, GesternEeute, 1977. évf. 4. sz. 107—108. o., valamint a többi eseményre: Sokol: i. m. 434—438., 570—577. o.
21 Aichelburg: i. m. 362. o.
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sértetlenül tért vissza április 30-án támaszpontjára. Közben, április 28-án, kifutott
az U 15. (Előzőleg — március 30-tól április 4-ig — Monopoli körül járőrözött.)
Április 30-án, az Otrantói-szorosban nyolc, hálót vontató halászgőzös keresztezte
az U 15 útját, de 45 méter mélyre merülve sikerült átjutnia a háló alatt. Május 1-én
ért vissza az Öbölbe, ahol elvégezték rajta a karbantartást s új parancsnokot nevez
tek ki rá Rzemenovsky helyére: a budapesti születésű Fähndrich Frigyes sorhajó
hadnagyot. Az U 15 vele futott ki május 14-én, hogy Brindisi—Otranto közt zavarja
a hajóforgalmat. Május 17-én torpedóval elsüllyesztette a 2238 BRT-s olasz STURA
szállítógőzöst. Másnap visszament az Öbölbe.
Május 12-én indult bevetésre az U 6. A parancs értelmében az Otrantói-szorosban
kellett cirkálnia és tájékozódni a zárhelyzetről.
Másnap, 1916. május 13-án az U 6 parancsnoka, Hugo von Falkhausen sorhajó
hadnagy, este 9 óra körül meglátott egy halászgőzöst. Feléje indult, ám kisvártatva
újabb halászgőzöst észlelt, amely az előbbivel párhuzamosan haladt. Falkhausen
őrhajónak vélte őket. Lemerült 30 méterre, hogy átcsússzon közöttük. Egy idő múlva
periszkópmélységre emelkedtek s ekkor vették észre, hogy valamit vontatnak, ami
világít. Felemelkedtek, hogy megszabaduljanak az áruló fénytől. Ekkor vették észre,
hogy a tengeralattjárót teljesen befedi egy acélsodronyháló s annak a végén világít
valami. Az történt, hogy a két halászgőzös közé volt kifeszítve a háló s nem mögöttük
mint a többinél. A tengerészek hozzáfogtak, hogy levagdossák a naszádról a hálót,
de néhány perc után hajó közeledett, kisvártatva még egy. Megkísérelték a lemerülést, de az U 6 már nem mozdult s a két hajó — a DULCIE DORR Y és az
EVENING STAR I I — tüzet nyitott. A parancsnok kinyittatta a Kingston-szelepeket, a merülőtartályokat és a kilátástalanná váló helyzetben parancsot adott a
tengeralattjáró elhagyására. Amikor a torony fölött összecsaptak a hullámok, a na
szád körül úszkáló legénység háromszoros ,,hurrá"-val búcsúzott az U 6-tól, amely
elmerült a 800 méter mély vízben, az Otrantói-foktól keletre. A két halászgőzös
— ezekről szakadt le a háló és fonódott a tengeralattjáróra — beszüntette a tüzelést
s kimentette a három tisztet és a 17 főnyi legénységet.
Az U 6 az első cs. és kir. tengeralattjáró, amely beleakadt az otrantói hálóba és
emiatt veszett el.
Az U 16 április 24—27. között Valona körül cirkált, majd május 4-től 10-ig az
Otrantói-szorosban kerülgette a halászgőzösöket és rombolókat. Legközelebb május
30-tól június 4-ig, majd június 12-től 20-ig járt az Otrantói-szoros tájékán.
Az U 5 május 17-től 23-ig, majd június 6-tól barangolt az Otrantói-szoros közelé
ben. Június 8-án két torpedóval elsüllyesztette a 7929 BRT-s olasz PRINCIPE
UMBERTO segédcirkálót, amely csapatokat vitt Valonából Olaszországba. A hajón
pánik tört ki, következményeként 50 tiszt és kb. 1700 katona a tengerbe veszett.
Másnap az U 5 — parancsnoka Friedrich Schlosser sorhajóhadnagy — nagy harcot
vívott egy tengeralattjáróval, amelynek a torpedója eltalálta az U 5 egyik hajócsa
varját, leszakította a szárnyát, de nem robbant. Az ellenséges tengeralattjáróra, il
letve annak periszkópjára a fedélzeti ágyúból lőttek, mert nem tudtak lemerülni.
Schlosser sorhajóhadnagy rádión kért segítséget ós légi fedezetet, mert az ellenséges
periszkóp mindenütt a nyomában volt. A nyomban kifutó HUSZÁR romboló két
óra leforgása alatt érkezett meg, hamarosan megjelentek a repülőgépek és öt torpe
dónaszád s a tengeralattjáró végre eltűnt, az U 5 szerencsésen befutott Gjenovicba.
E néhány tengeralattjárón kívül csupán az U 17 és az U 4 állt szolgálatban 1916
tavaszán. Áz U 17 a Jón-tengerre ment, az U 4 Albánia előtt őrködött, majd Polába
vezényelték, ahol nagyjavításon esett át s kapott egy 7 cm-es, 26 kaliberhosszúságú
ágyút. 22
22 Uo. 272., 295., 302., 348., 355. és 302. o.
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Az Isonzo-front körül, az Adria északi szektorában az U 11 és az U 10 tevékeny
kedett. Ez utóbbi a háború végéig Polában, — azaz Brioniban — állomásozott, csak
úgy, mint az U 1. Egyrészt iskolahajónak, másrészt őrhajónak alkalmazták őket.
Ugyanezt a szerepet töltötte be a Triesztben — illetőleg a Trieszt alatti S. Sabba ki
kötőjében — állomásozó U 2 is.23
1916. június 10—14 között az U 17 járt az Otrantói-szorosban, de az ORFEO tor
pedónaszádra kilőtt torpedója a hajó gerince alatt siklott el.
Az U 15 Fähndrich sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt június 21-én hagyta el
Gjenovicot, hogy az Otrantói-szorosban járőrözzön. Június 23-án reggel a Valona—
Santa Maria di Leuca-fok között, az Otrantó-foktól 18 mérföldre keletre találkozott
a 3500 BRT-s olasz CITTA D l MESSINA segédcirkálóval, amelyet a FOURCHE
francia romboló fedezett. A segédcirkálón tartózkodó 2800 olasz katonát az Albániá
ban állomásozó seregtestek megerősítésére szánták. Az U 15 torpedója a segédcirká
ló kazánházában robbant, a hajó néhány percen belül a víz martaléka lett. A romboló
a mélybe merülő tengeralattjáróra több sorozat mélységbombát lőtt ki, eredmény
telenül.24
Amikor, jó két óra múltán, úgy tűnt, hogy az ellenség eltávozott, az U 15 felemel
kedett. A FOURCHE romboló, amely kicsit távolabb a hajótörötteket mentette,
tüstént észrevette a periszkópot és teljes gőzzel megindult feléje, hogy elgázolja.
A torpedók azonban már előkészítve feküdtek a vetőcsövekben és pontosan 10 órakor
a parancsnok megnyomta a torpedóvetést jelző gombot. A FOURCHE egyenesen
beleszáguldott a torpedóba. Hatalmas robbanás, vízoszlop és gőzfelhő jelezte a talá
latot. Amikor jó negyed óra múltán az U 15 a felszínre emelkedett, a romboló helyén
csak egy árva mentőcsónakot ringattak a hullámok. A vízen katonák százai kiáltoz
tak fuldokolva segítségért. A parancsnok utasította második tisztjét, Tóth István
fregatthadnagyot, hogy dobjon minden mentőfelszerelést a hajótöröttek közé és még
kis mentőcsónakjukat is leoldozták a fedélzetről és az olaszok közé bocsátották, majd
megindultak haza. Még látták, hogy nagy iramban rohan a süllyedés helye felé egy
CASQUE-osztályú romboló, amely leadott néhány sorozatot a merülőben levő ten
geralattjáróra, majd hozzáfogott a katonák kihalászásához. A két hajóról több mint
2000-en vesztek a tengerbe.25
1916. július 7-én futott ki az U 17 és Brindisi előtt foglalt lesállást, hogy fedezzen
egy, az Otrantói-zár elleni akciót. Amikor innen július 10-én hazafelé indult, össze
találkozott az olasz IMPETUOSO rombolóval. A tengeralattjáró parancsnoka, Hudecek sorhajóhadnagy pontos torpedóvetéssel eltalálta a romboló kazánházát s az.
IMPETUOSO a levegőbe repült. Személyzetének a felét sikerült csak megmentenie
az INSIDIOSO-nak, mely elsüllyedt test vérhaj ójával együtt igyekezett Brindisibe.26
Az U 16 bizonyos javítások után, augusztus 13-án indult bevetésre az Otrantóiszorosba. Következő útján sem volt eredményes. Ezután dokkba került, majd 1916.
október 11-én indult újabb bevetésre. Október 17-én, már az Albánia előtti vizeken,
egy romboló által kísért gőzöst láttak meg. Hajnali 3 óra volt, a hold időnként kibújt
a felhők mögül, ezért az U 16 a part felől indult támadásra. Menet közben úgy látta a
parancsnok, hogy csak a romboló van a torpedóvetés szempontjából kedvező hely
zetben, ezért feléje fordult. A kilőtt torpedó az olasz NEMBO romboló irányába
futott, de az U 16 parancsnoka, Orestes von Zopa sorhajóhadnagy kilőtte a második
torpedót is. Ugyanekkor a NEMBO észrevette a periszkópot és tüzelve megindult

23 Uo. 248—252.. 309—313., 323. o.
24 Kertész K. Hébert: Hajók és hősök. É. n. Budapest, 101. o.
25 Aichelburg: i. in. 348. o. és Sokol: i. m. 427. o.
26 Sokol: i. m. 363. 1.
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feléje. A tengeralattjáró nem tudott olyan gyorsan a mélybe merülni, hogy a NEMBO
lövései már ne érjék el. Néhány lövedék eltalálta az IJ 16-ot, pontosan abban a pilla
natban, amikor az egyik torpedó is beleszaladt a rombolóba, s a levegőbe röpítette,
így következett be a tengeri csatákban példa nélküli eset, hogy egy romboló és egy
tengeralattjáró egyszerre kilőtt lövedékeikkel egymást süllyesztették el. Az U 16
személyzetének még sikerült a tengeralattjárót elhagynia, mégis voltak halottak.
A NEMBO olyan rövid idő alatt süllyedt el, hogy legénységéből negyvenen veszí
tették életüket. A BORMIDA csapatszállító gőzösön, amelyet a NEMBO kísért,
pánik tört ki. Sokan a vízbe ugrottak s ennek következtében 80 katona fúlt a ten
gerbe.27
Az U 4 augusztustól december végéig nyolcszor indult bevetésre, általában a Tarantói-öböl környékére. Augusztus 14-én elsüllyesztette az olasz PONTE MARIA
vitorlást, október 13-án az ugyancsak olasz, 2092 BRT-s M ARG ARETHA gőzöst.
Az U 4 parancsnoka Rudolf Singule sorhajóhadnagy volt.
Akciók egymás partvidéke ellen
1916. május 27-én merész támadást hajtott végre Trieszt ellen az olasz 24 OS
torpedónaszád : benyomult a város kikötőjébe és két torpedót lőtt ki az éjszakai sö
tétségben hajónak vélt mólóra. A torpedónaszádnak az a Sauro kapitány volta rév
kalauza, akit később, július 31-én — mint korábban leírtuk — elfogtak a GIACTNTO
PULLINO tengeralattjáró személyzetével együtt. A 24 OS-t ezután a parti őrség
géppuskatűzzel elűzte.
Május 31-ről június l-re virradó éjszaka kifutott a Bocche di Cattaróból az ORJEN
és a BALATON romboló, valamint a 81 T, a 79 T és a 77 T torpedónaszád, hogy az
ötrantói-szorosban megtámadjon egy jelzett csapatszállítmányt. A csapatszállító
hajókkal nem találkoztak, de Saseno magasságában négy, hálót vontató halász
gőzöst láttak. Az élen haladó ORJEN tüzet nyitott és az egyik gőzöst elsüllyesztette.
A többiek erre elengedték a hálókat, eloltották lámpáikat és szétszóródtak, de előtte
segélykérő jelzéseket adtak le. Az ORJEN-csoport erre visszafordult.28
1916. június 22-én este a Sebenicóban állomásozó egységek közül az USKOKE
és a STREITER romboló indult el az olasz partokhoz, hogy Giulianova katonai
fontosságú objektumait rombolja szét. A két romboló hajnali derengésben ért a
Tronto-torkolatnál fekvő ipartelephez és eredményesen lőtték a gyártelepet, a vasúti
síneket és lángba borították az ott rostokoló vasúti szerelvényt, majd sértetlenül
tértek vissza támaszpontjukra. 29
Az olasz partok ellen vez3tett következő rajtaütésre augusztus l-jén került sor.
A Molfetta ellen tervezett támadásra az Öbölből kifutott a WILDFANG (parancs
noka hg. Liechtenstein korvettkapitány) és a WARASDINER (parancsnoka Potocnik korvettkapitány). A két romboló augusztus 2-án reggel 5 órakor érkezett
Molfetta elé és hatásosan lőtték a kikötőt, egy hangárt és egy ipartelepet. 38 perc
után beszüntették a tüzet és haza indultak. Időközben kifutott az Öbölből az ASPERN cirkáló norwalli Kőnek Emil fregattkapitány parancsnoksága alatt. A 80 T
és a 85 F torpedónaszádok kísérték. Feladatuk az volt, hogy biztosítsák a rombolók
hazatérését. Miután a két csoport összetalálkozott, észak felől füstoszlopokat vettek
észre. Ekkor teljes gőzzel az Öböl felé fordultak, nehogy az ellenség elvágja útjukat.
Hamarosan úgy tűnt, hogy az ASPERN-csoportot bekerítik, hiszen az öreg cirkáló

27 Uo. 356—358. o.
28 Uo. 861., 407. o.
29 Uo. 4C2. o.
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— a ZENTA és a SZIGETVÁR testvérhajója — a közeledő ellenséges egységeknél
«okkal kisebb sebességre volt csak képes.
Először a GIUSEPPE ABBA romboló került harcérintkezésbe a WILDFANG gal és a WARASDINER-rel. Amikor a GIUSEPPE ABBA belekerült a cirkáló
lőtávolába, az ASPERN is tüzet nyitott. Rövid időn át a két cs. és kir. romboló
lövegei is elérték a GIUSEPPE ABBA-t, amely a cirkáló lövései elől kitért. Néhány
perc múlva — 9 óra 26 perckor — a COMMANDANT BORY által vezetett francia
rombolócsoport is belekerült az ASPERN lőtávolába s a 12 cm-es lövegek áttették
tüzüket az ellenséges csoport vezérhajójára. Ugyanekkor a rombolók — a COM
MANDANT BORY-n kívül a BISSON, az ARDENTE és az IMPAVIDO - is lőni
kezdtek. Néhány perc múlva az ellenség pozíciót változtatott, hogy a két rombolót
leválasszák az ASPERN-ről. A távolság ekkor 6000 méter volt az ASPERN és a két
romboló között. Ezt észrevéve az ASPERN visszafordult a rombolókért s azokkal
együtt kísérelte meg az áttörést. Hamarosan párhuzamosan futott a két ellenséges
csoport s így folytatták a tűzpárbajt. Ekkor már az ellenség túlereje a NINO BIXIO és a LIVERPOOL cirkálókkal növekedett.30 Erről az ütközetről az ASPERN
egyik tisztje, a Baranya megyei Bikaion élő br. Puchner Károly a következőképpen
ír visszaemlékezésében: „...1916. augusztus 2-án pár,könnyű egységünk az olasz
partokat lőtte s visszatértükben őket kellett felvennünk, mert várható volt, hogy
náluk sokkal erősebb egységek veszik őket üldözőbe. Ez meg is történt. Alig értünk
visszatérő egységeink közelébe, tőlünk keletre, tehát a cattarói visszavonulási utun
kat elvágva feltűntek az ellenséges egységek. A most következő ütközetben Cagni
olasz admirális vezénylete alatt két modern cirkáló és hat, szintén modern torpedó
romboló 54 komoly ágyúval állt szemben a mi elavult cirkálónkkal és két, hadászati
szempontból alig számbavehető rombolóval és ugyanennyi torpedónaszáddal, öszszesen 28 gyengébb ágyúval. Ennek dacára sikerült a bennünket Cattarótól elzáró
ellenséges egységeket elriasztani... 31 "
Az ütközetnek 10 óra 2 perckor lett vége, amikor az antant egységek tüzet szün
tettek és visszafordultak. Olasz források szerint azért, mert több súlyos találatot
kaptak s a sérült, mozgásképtelenné vált hajókkal nem lehetett folytatni az üldözést.
A WARASDINER és a két torpedónaszád nem kapott találatot. A WILDFANG
antennáját elvitte egy lövedék s néhányan megsebesültek. Hogy az ASPERN-en
mekkora volt a veszteség, azt adatok hiányában nem tudjuk. Megjegyezzük, hogy
«bben az összecsapásban az antant részéről a két cirkálón kívül nyolc romboló vett
részt. Ezt az akciót az U 4 és az U 17 biztosította. Az U 4 találkozott a NINO BIXIO-val, de torpedója célt tévesztett.
•
LTgyanemiek a napnak az estéjén súlyos veszteség érte az olasz flottát. A Tarantó
előtti Mare Piccolón állomásozó LEONARDO DA VINCI csatahajó lőszerkamrájá
ban valószínűleg pokolgép robbant. A hajó a levegőbe repült. 21 tiszt és 182 tengerész
vesztette életét. 32
1916. augusztus 10-én két olasz páncélos motorcsónak hatolt be Sistiana—Grignano között a parti vizekre s tűz alá vettek néhány partvédelmi létesítményt.
Ugyanezen a napon olasz torpedónaszádok támadták Santa Croce védműveit.
Augusztus 28-án este kifutott a Cattarói-öbölből a SANKT GEORG és a KAISER
KARL VI páncélos cirkáló, a WILDFANG, a WARASDINER és a TURUL rombo
ló, valamint kísérőnaszádjaik: a 83 F, a 85 F, a 87 F és a 88 F. Külön csoportban kö
vették őket a NO VARA és a HELGOLAND gyorscirkálók a CSEPEL és a BALA
TON rombolók kíséretében. A flottaparancsnokságnak az volt a célja, hogy nagy30 Uo. 403—406. o.
31 Puchner Károly báró, volt fregatt] iád nagy írásos visszaemlékezése a szerző tulajdonában. Puchner Károly 1985.
november 10-én hunyt el a Baranya megvei Bikaion.
32 Sokol: i. m. 409. o.
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szabású tüntetést rendezzen az olasz partok előtt, s a kifejlődő harcban a lesben álló
tengeralattjárók (U 4, U 11, U 15, U 16, U 17) elé csalja az ellenséget.
A cs. és kir. egységek több mint négy órán át várakoztak a Gargano-fok előtt, de
egyetlen ellenséges hajó sem jelentkezett. Végül is augusztus 29-én a vállalkozás pa
rancsnoka, Paul Fiedler altengernagy elrendelte a hazatérést.33
November 1-ről 2-ra virradó éjszaka az olasz ZEFFIRO romboló a Fasana-csatornába vontatta a 9 PN torpedónaszádot és a MAS 20-ast, hogy megpróbálják felderí
teni a polai kikötő barikádjainak kapuit. A két naszád eljutott az aknamezők és tor
laszok széléig, ahol a zárnál őrszolgálatban álló MARS (öreg kazamatahajó, ex
TEGETTHOFF) horgonyzott. A MAS 20 mindkét torpedóját rálőtte, s bár a hajót
eltalálta, egyik sem robbant. Ezután a naszádok elhagyták a helyszínt és sértetlenül
csatlakoztak a biztosító és rájuk várakozó rombolókhoz. A MARS másnap kihalászta
a torpedókat, a barikádnál talált kis csónakot és mentőövet.
1917. november 28-ának hajnalán indult ki legközelebb nagyobb hajócsoport
Olaszország keleti partsávjának katonai célpontjai elleni támadásra. A TRIGLAV
II., a RÉKA, a DINÁRA, a 78 T, a 79 T, a 86 F és a 90 F egy vasúti szerelvényt
lőtt Senigallia alatt. A DUKLA, a STREITER, a HUSZÁR, a 82 F, a 87 F, a 89 F
és a 95 F Porto Corsini és Rimini között támadott ellenséges parti célpontokat és
néhány partvédő gőzöst. Mind a TRIGLAV II-csoport, mind a DUKLA-csoport
többször kapott tüzet, sőt ez utóbbiakat négy repülőgép is bombázta. Visszatérőben
Promontore előterében több ellenséges hajót láttak, ezért védelmükre kifutott elé
jük Polából az ADMIRAL SPAUN gyorscirkáló, mire az ellenség visszafordult.
1917. december 7-én ismét két csoport futott ki akcióra. Az elsőt a TRIGLAV
II. vezette s tagjai voltak a SCHARFSCHÜTZE, a HUSZÁR, a DINÁRA, a 87 F
és a 78 T. A második csoport vezérhajója a TURUL volt, tagjai a STREITER, a
RÉKA, a 82 T és a 95 F. A Pesaro—Senigallia közötti partsávot támadták, majd
Fanónál egyesülve megindultak vissza. Üt közben elűztek egy léghajót és több re
pülőgépet. Közben parancsot kaptak, hogy forduljanak Ancona felé, s kutassák fel
az eltűnt K 219-es repülőgépet. Menet közben egy tengeralattjáró megtorpedózta a
DINARÁ-t, de a torpedó nem robbant. A vízirepülőgépet megtalálták. Személyzete
átszállt a 87 F-re, amely vontába vette. A K 219 azonban a nagy hullámzásban fel
borult és elsüllyedt.
1918. április 6-án a Cattarói-öbölből kifutó NOVARA, CSEPEL, TÁTRA, és
ORJEN a Garganó-fok előtti vizeken járőrözött, majd Polába hajózott a csoport.
1918. május 7-én a TURUL, a HUSZÁR, a RÉKA és a PANDÚR először Lissáig
futott, onnan Silvi felé fordult. Itt — május 8-ról 9-re virradó éjszaka — a HUSZÁR
2000 méterre megközelítette a partot, míg a másik három romboló a tenger felől
biztosított, s csónakot lebocsátva, partra tett egy robbantókülönítményt Weimann
Pál fregatthadnagy parancsnoksága alatt. A cél a robbantáson kívül az volt, hogy
megállapítsák, mennyire őrzik az olaszok a partot. Az olaszok azonban jól őrizték s
észrevették a partraszálló különítményt. Kérdésükre, hogy kicsodák, a fregatthad
nagy azt válaszolta, hogy halászok, mire az olasz őrség azonnal lőtt. A tengerészek
viszonozták a tüzet, s visszavonultak. Közben azonban a HUSZÁR megfigyelhette,
miként riadóztatják az olaszok a parti őrségeket.
Ehhez hasonló kísérletet hajtott végre 1918. április 5-ről 6-ra virradó éjszaka egy
61 főből álló különítmény Anconánál. Az volt a cél, hogy behatolnak a kikötőbe és
ellopnak egy kiszemelt MAS-t. A tengerészeket azonban két szolgálatot teljesítő
pénzügyőr felismerte és tűzharcot folytatott a különítménnyel az olasz csendőr-

33 ü o . 407. o.
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járőr megérkezéséig. A két bátor pénzügyőr — Carlo Grassi és Giuseppe Maganuco —
emléktáblája ma is ott áll, ahol a cs. és kir. tengerészkülönítményt feltartóztatták.
A cs. és kir. partraszálló tengerészkülönítmény parancsnoka egyébként Veith Jó
zsef tartalékos sorhajóhadnagy volt s öt tengerészkadét vezette a 11—11 főből álló
rajokat. 34
A hajóállomány és a repülőgéppark gyarapodása
1917 végéig
Űj tengeralattjárók
1915 tavaszán még az a nézet uralkodott az osztrák—magyar haditengerészet
körében, hogy a tengeralattjáróikat csak az Adrián fogják bevetni. Ezért — Thierry
fregattkapitánynak, a tengeralattjáró flottilla parancsnokának szorgalmazására —
a cs. és kir. flottaparancsnokság úgy döntött, hogy a további tengeralattjárókat hazai
gyárakban építteti, mégpedig a Whitehead Műveknél visszamaradt HAVMA1MDENtípus tervei alapján (a Whitehead a háború előtt Dánia részére épített tengeralatt
járókat, ezek közül az első kapta a HAVMANDEN nevet).
Közben, 1915. február 28-án Robert Whitehead megalakította a „Magyar Tenger
alattjáróépítő Részvénytársaság"-ot (Ungarische Unterseebootsbau AG = UBAG),
amelynek elnöke az a gróf Hoyos Edgár, aki egyúttal a Whitehead-Művek igazgatója
és társtulajdonosa volt. A tervezett tíz új tengeralattjárót Whitehead ezzel a rész
vénytársasággal kívánta megépíttetni, természetesen a saját gyárában. A tenger
alattjárókhoz szükséges alkatrészeket, berendezéseket a Magyar Tengeralattjáró
építő Rt. magyar vállalatnál, a Danubiusnál szándékozta megrendelni. Ebbe azon
ban az osztrák érdekeltségű cégek nem egyeztek bele, kincstári megrendelésről lévén
szó, hosszas vita keletkezett, hogy ki szállítson a cs. és kir. flotta részére. Kompro
misszum született, amely szerint a Stabilimento Tecnico és a polai Arzenál szállítja
a tengeralattjáróhoz szükséges fődarabokat, s a Whitehead-gyár állítja össze s bo
csátja vízre őket. Ezzel szemben a Danubius építhet önállóan további négy nagy
tengeralattjárót.
Míg folyt a huzavona, Haus tengernagy végül a HAVMANDEN-típusból mind
össze négy egység megépítését engedélyezte, mégpedig abból a pénzből, amely költ
ségvetésileg a haditengerészet rendelkezésére állt, vagyis ami megmaradt abból,
amiből a Németországban megrendelt, de a németek által lefoglalt öt egységet kellett
volna kifizetni. Ezt a négyet azután 1915 őszén kezdték el építeni. A 20., 21., 22. és
23. számot kapták. Az U 20-at 1916. szeptember 18-án, az U 21-et 1916. augusztus
15-én, az U 22-t 1917. január 27-én ós az U 23-at 1917. január 5-én bocsátották vízre.
Szolgálatba állításuk időpontja ebben a sorrendben: 1917. október 20., augusztus
15., november 23. és szeptember 1.
Ez a négy tengeralattjáró volt talán a legszerencsétlenebb sorsú egység a cs. és
kir. tengeralattjáró flottillában, sőt az egész hajóhadban. A hadműveletekbe sem si
került nagyon beleszólniuk.
Az U 20 1916. októberében kezdte próbajáratait lovag Bezárd Kelemen sorhajó
hadnagy parancsnoksága alatt. Többször visszakerült javításra, majd 1917. már
cius 15-i próbaútján összeütközött az ADMIRAL SPAUN gyorscirkálóval. Ezt kö
vetően olyan hosszú ideig javították, hogy végül csak 1917. október 20-án állhatott
szolgálatba. De még ezután is kétszer került vissza a dokkba. Első akciójára csak
1918. március 6-án indult el, Ludwig Müller sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt.
34 Uo. 363., 410., 490—499. o.
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Az U 20-at 1918. július 4-én, 22 óra 43 perckor az olasz F 12 tengeralattjáró meg
torpedózta és a naszád teljes személyzetével elsüllyedt. Az U 20 éppen a felszínen
tartózkodott s telepeit töltötte fel. Az őrszemek nem vették észre az ellenség periszkópját. Túlélő nem maradt. Személyzetéből ketten biztosan magyarok voltak: Pa
jor Gerő negyedmester és Tomay Rudolf hajómester.
Az U 21 próbamerüléseinél megállapítottak, hogy nagyon lassan merül, ezért új
ból munkába vették. Amikor 1917. augusztus 15-én szolgálatba helyezték, hamarosan
a földpadkára futott s visszakerült a dokkba, ahonnan szeptember 29-én indult
leendő támaszpontjára, Bocche di Cattaróba. Első útján (parancsnoka báró Hugo
von Seyffertitz sorhajóhadnagy) az albán vizeket kereste fel. Másodszor, október
15-én a Jón-tengert járta, ahonnan ismét a szerelőműhelybe vitték. 1918. június 1-én
futott ki ismét, részt vett egy gyakorlaton, azután a Bocchéba hajózott, ahonnan
már csak egyszer futott ki, Anti variba, onnan San Giovanni di Medua elé. Ott eltört
a dugattyúja. Pólába vontatták, ahol augusztus 28-án Csicsery László sorhajóhad
nagy vette át a parancsnokságát, de bevetésre már többé nem került.
Az U 22 sem szólt bele a háború menetébe. Életútja már szolgálatba állítása előtt
balszerencsésen indult. 1917. júniusában, csaknem készen, 9-ről 10-re virradóan,
napjainkig sem tisztázott körülmények között, felderítetlen okból, a fiumei gyári
kikötőben elsüllyedt. Végül is november 23-i szolgálatba állítása után, december
5-én indult első bevetésére Holub József sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Az
összeomlás Bocchében érte. •
A HAVMANDEN-naszádok közül az U 23 életútja volt a legrövidebb. Bár már
1917. szeptember l-jén szolgálatba állt, első bevetésére csak november 28-án indult.
Addig javítgatták. November 28-tól december 3-ig cirkált Rimini—Ancona térségé
ben (parancsnoka Bezárd Kelemen sorhajóhadnagy). December 23-án áthelyezték a
Bocchéba. Következő útjára 1918. február 20-án futott ki, hog37 az Otrantói-szorosban zavarja az ellenséges hajóforgalmat.
1918. február 21-én összetalálkozott az olasz MEMFI gőzössel, amelynek kísérői
közül az AIRONE torpedónaszád mélységi bombákkal elsüllyesztette. Túlélő nem
maradt.
1915. augusztus 25—26-án megállapodás jött létre a brémai Weser Művek és a
cs. és kir. haditengerészet között, amelynek értelmében megvásárolták a német hajó
gyártól a B II-típusú tengeralattjárók licencét azzal, hogy a Monarchiában több he
lyen is építhetnek e tervek alapján tengeralattjárókat. Ehhez a német birodalmi
Tengerészeti Hivatal előzetesen hozzájárult.
Az első rajzok 1915 szeptemberében érkeztek meg Brémából, de a búvárnaszádok
építését mégsem lehetett azonnal elkezdeni, mert a trieszti Cantiere Navale és a
fiumei Danubius egyaránt magának követelte a naszádok megépítésének jogát.
Végül a Danubius négy, az osztrák cég két tengeralattjáró megépítésére kapott meg
bízást. Ehhez az osztrák és a magyar miniszterelnök is hozzájárult. A megvalósítási
szerződést 1915. október 12-én írták alá a Cantiere Navalé-val és másnap a Danubius
szal. Az osztrák cég tengeralattjáróként 2 210 000 koronát, a magyar cég egységen
ként 2 090 000 koronát kapott. A megállapodás értelmében az osztrák vállalat 1916
júniusában, a magyar cég 1916 júliusában szállította volna az első búvárhajót, a töb
bit egy-egy hónappal később. A cégek azonban az anyagellátás zavarai miatt a határ
időket nem tudták betartani.
1915. december 20-án kapták meg az épülő tengeralattjárók a számukat. A 27-es
és 28-as számúakat a Cantiere Navale, a 29-es, 30-as, 31-es és 32-es számúakat a
Ganz-Danubius építette. A B I-típussal szemben ezek két motorral, két hajócsavarral
épültek.
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A Gantière Navale azonban nem tudta a saját telepén elkezdeni a tengeralattjárók építését, mert egyszerűen nem volt hozzá hely. Egyéb megrendelései voltak s
ezek a kapacitását kimerítették. Hogy a neki kiosztott két búvárnaszádot is osztrák
érdekeltségű gyár építse, megbízta vele a DGT óbudai hajógyárát, ahonnan az elké
szült tengeralattjárókat darabokban, vasúton szállították a tengerpartra, s ott sze
relték össze. így végeredményben mind a hat Magyarországon készült.
A h a t tengeralattjáró elkészítésének üteme

17 27
U 28
U 29
U 30
U 31
U 32

vízrebocsátás

szolgálatba állítás

1916.
1917.
1916.
1916.
1917.
1917.

1917.
1917.
1917.
1917.
1917.
1917.

október 19.
január 8.
október 21.
december 27.
március 20.
május 11.

február 24.
május 26.
január 21.
február 17.
április 24.
június 29.

Amikor az U 12 Velence előtt elsüllyedt, az Osztrák Flottaegyesület új tengeralatt
járó építésére gyűjtést kezdett. Ezen a befolyt 2 210 000 koronán rendelték meg a
következő B I I típusú búvárnaszádot a Cantiere Navalé-nál, amelyet ugyancsak
az óbudai DGT hajógyár épített, s később a 40-es számot kapta. 1917. április 21-én
bocsátották vízre és augusztus 4-én állították szolgálatba.
Az elsüllyedt U 6 pótlására megrendelt tengeralattjárót, amely a 41-es számot kap
ta, szintén az óbudai hajógyár építette, s majdnem 1 méterrel lett hosszabb, mint
B I I típusú testvérhajói (nagyobb motorokat kapott, ezért kellett megnövelni a
testet). Az U 41-et 1917. november 11-én bocsátották vízre, s 1918. február 19-én
állt szolgálatba. Mindkettőt vasúton szállították Polába, ahol az Arzenálban állítot
ták őket össze. Az U 41 volt az utolsó tengeralattjáró, amelyet a Monarchiában épí
tettek és bocsátottak vízre.
1917. július 30-án még két búvárnaszáddal gyarapodott az állomány. Ugyanis
Németországtól átvették az 1916 óta az Adrián és a Földközi-tengeren harcoló B IItípusú UB 43 és UB 47 jelű egységeket összesen 7 500 000 koronáért és U 43, illetve
U 47 jelöléssel álltak ezen a napon cs. és kir. szolgálatba. Méreteik megegyeztek az
előzőekével (az U 27—40-esekóvei).
A cs. és kir. haditengerészet tulajdonában tehát összesen 27 tengeralattjáró szol
gált hosszabb-rövidebb ideig.
Az U B II-típusú egységek már alkalmasak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak a
Földközi-tenger térségében a kereskedelmi hajók elleni háborúba s e búvárnaszádok
harcbavetésétől számítjuk a Monarchia részvételét a korlátlan tengeralattjáró-hábo
rúban, bár a régebbiek közül az U 14 (ex CURIE) és az U 4 is kijárt az Otrantóiszoroson túli vizekre.
Üj torpedónaszádok
Az új típusú, névlegesen 250 tonnás, I. osztályú torpedónaszádok közül a tervbe
vett 27 egységből 1916. február 6-ig 13 egységet állítottak szolgálatba (74 T—81 T,
83 F, 85 F, 87 F—89 F). A további fennmaradó 14 egységből hármat a Cantiere
Navale monfalconei gyáregysége épített s ezeket a szám utáni M betűvel jelezték
(M = Monfalcone). A 98 M 1915. augusztus 19-én, a 99 M 1915. október 29-én és a
100 M jelű torpedónaszádok 1916. március 15-én tartották próba járataikat és álltak
ugyanekkor szolgálatba.
A Ganz és Tsa. Danubiusnál épülő többi torpedónaszádja szolgálatba helyezésének
dátumai a következők: 82 F — 1916. augusztus 30., 84 F — 1916. október 18.,
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86 F — 1916. május 10., 90 F — 1916. június 24., 91 F — 1916. június 28., 92 F
— 1916. március 3., 93 F — 1916. április 4., 94 F — 1916. május 26., 95 F — 1916.
szeptember 19., 96 F — 1916. november 10. és 97 F — 1916. december 9.
1917. június 10-én az építési helyre utaló betűjelet eltörölték.
Űj rombolók
1916-ban a Ganz-Danubius hat újabb romboló építésére kötött szerződést, ame
lyek a TATRA-osztály némileg javított változatai voltak. Az 1915 végén elpusztult
LIKA és TRIGLAV emlékére az első kettő ugyancsak a LIKA II. és TRIGLAV II.
nevet kapta. A LIKA Il-t 1917. május 8-án, a TRIGLAV Il-t 1917. február 24-én bo
csátották vízre, s szeptember 6-án álltak szolgálatba. A következő két egység a
DUKLA és az UZSOK nevet kapta s ugyancsak 1917-ben, az év végén helyezték
őket szolgálatba. Az 1917. szeptember 28-án vízre bocsátott UZSOK volt a GanzDanubius utolsó befejezett rombolója. A sorozat utolsó két tagja, a LOVCEN és a
HONVÉD a háború végéig már nem készült el.
Űj repülőgépek
A következő gépeket állította a haditengerészet szolgálatba 1916—1917-ben:
„ L " (Lohner) vízirepülőgép 63 darab (L 81—L 143).
,,G" (Grossflugboote) bombázógép 9 darab (G 2—G 9, G 12).
„ K " (Kampfflugboote) harci gép, 121 darab (K 148—167, 168—232, 300, 3 0 2 316, 320, 365—386, 424-430).
„A" (Abwehrflugboote) vadászgép, 78 darab (A 1—A 77, L 16).
, , J " (Jagdflugzeuge (vadászgép, 11 darab (J 1—J 11).
,,R" (Rekognoszierungsflugzeuge) felderítő gép, 4 darab (R 301—R 302, R 1—R 2).
,,T" (Torpedoflugzeug) torpedóvető gép, 1 darab (T 1).
,,S" (Schulflugboote) iskolagép, 26 darab.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a különböző rendeltetésű vízi repülőgépekből
és néhány szárazföldről is indítható repülőgépből igen tekintélyes légierőt épített ki
magának a cs. és kir. haditengerészet.35
Az Otrantói-szoros kérdése
1915 tavaszáig a német tengeralattjárók elsősorban Nagy-Britannia körül tevé
kenykedtek. 1915. február 18-án azonban a brit és francia hajók megkezdték a Dar
danellák ostromát. Ez arra késztette a császári német hadvezetőséget, hogy kísér
letképpen irányítson néhány nagyobb tengeralattjárót a Földközi-tengerre, illetve
Polában — a cs. és kir. haditengerészet parancsnokának hozzájárulásával — össze
szereltessen néhány, darabokban, vasúton odaszállított kisebb tengeralattjárót.
A német tengeralattjárók beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A hadihajók
után eredményesen támadták a csapatszállító- és kereskedelmi hajókat. Az Angliába
és Franciaországba tartó szállítógőzösök tekintélyes része ugyanis a Szuezi-csatornán
át ért a Földközi-tengerre, ahonnan a Gibraltári-szoroson keresztül folytatták útju
kat az anyaország kikötőibe. A németek 1916 tavaszán búvárhajótevékenységük
súlypontját áthelyezték a Földközi-tengerre.
A német búvárnaszádok, mert hazai támaszpontjuk elérhetetlen messzeségben
volt a Földközi-tengertől, először Polában, később a Cattarói-öbölben rendezték be
35 A tengeralattjárókra: Aichelburg: i. m. 366—441. o. ; a torpedónaszádokra: Bilzer, Franz F.: Die Torpedoboote
der k. u. k. Kriegsmarine von 1875—1918. Graz, 1984. 117—124. o.; a rombolókra: Oogg, Karl: Österreichs Kriegs
marine 1848—1918. Salzburg/Stuttgart, 1974. 37. és 70. o.; a repülőállományra: Schupila: i. m. 85—98. o.
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bázisukat, saját javítóműhellyel, anyagutánpótlási hálózattal stb. Ezek a tenger
alattjárók Olaszország hadiüzenetéig — a cs. és kir. haditengerészet parancsnokának
hozzájárulásával — cs. és kir. hadilobogót viseltek (Olaszország csak 1916. augusztus
28-án üzent hadat Németországnak).
A tengeralattjárók az Adriáról az Otrantói-szoroson át jutottak a Földközi-ten
gerre, ahol egyre nagyobb pusztítást vittek végbe az antant kereskedelmi hajópark
jában. Például 1916. augusztusában az U 35 egymaga, egyetlen útján 25 vitorlást
és 29 gőzhajót süllyesztett el 91 000 BRT űrtartalommal.
Az antant számára az egyetlen járható útnak az látszott, ha lezárja az Otrantóiszorost.
A francia haditengerészeti vezetés ezért már 1915 nyarán, a Csatornán alkalmazott
brit példára, elhatározta, hogy preventív jelleggel felfegyverzett halászhajók ellen
őrzése alá helyezi az Otrantói-szorost. Ez még nem a német búvárhajók, hanem a cs.
és kir. hajóhad ellen irányult. Az antant háborús munkamegosztásában ugyanis
Franciaországnak kellett megoltalmaznia a Földközi-tengert a Központi Hatalmak
hadihajóival szemben. Mivel Franciaország körül már tevékenykedett 60 francia
halászhajó, többet pedig nem tudtak összeszedni, Norvégiától, Spanyolországtól
és az Egyesült Államoktól vásároltak annyit, amennyit lehetett. 1915 szeptemberé
ben már 69, 80—100 tonna vízkiszorítású kis gőzös kezdte meg szolgálatát a szoros
ban. Mindegyik közel 1000 méter hosszú halászhálót vonszolt, remélve, hogy majd
csak belegabalyodik egy elő vigyázatlan tengeralattjáró. A hálók 20 méter mélyen
feküdtek és érintőaknákkal voltak megtűzdelve. Hat hajóegységből állt egy csoport.
Minden csoportnak brit tengerésztiszt volt a parancsnoka, mert a hajókat végül is
Nagy-Britannia fizette ki. Az egyre szaporodó hajókat egy cirkáló, négy romboló és
több repülőgép oltalmazta.
A német búvárhajók azonban átjutottak ezen a záron, sőt az antant hajótér
vesztesége az év végére megnőtt. Ezért az antant haditengerészeti parancsnokságai
1915. november 26—december 4. között értekezletet tartottak Párizsban a Földközi
tengeri szállítási vonalak biztosításáról. Ennek eredményeként a Földközi-tengert
18 felügyeleti zónára osztották, amelyen a három állam cirkálóinak kellett őrködniük.
Olaszországnak az Adria, a Jón-tenger és a Líbia előtti tengerrész jutott. Ez a véde
kezési mód kevés sikerrel járt. Ezért 1916. március 2—9. között újabb értekezletet
tartottak. E Máltán rendezett konferencián megállapították, hogy a tengeralattjáró
veszély nagyobb, mint volt. Megerősítették a párizsi határozatokat és kijelölték a
kereskedelmi hajók kötelező útvonalát. Itt, Máltán merült föl először komoly formá
ban az Otrantói-szoros lezárása. Mindenek előtt szaporították a felfegyverzett halász
gőzösöket a szorosban és oda vezényeltek egy brit őrnaszádesoportot. Ugyanekkor
hoztak határozatot minden kereskedelmi hajó felfegyverzésére.
Amikor ez sem hozott eredményt, az 1916 őszén Tarantóban tartott újabb konfe
rencián visszatértek az Otrantói-szoros lezárásának kérdéséhez. Előírták, hogy a ha
lászgőzösök 15 mérföld szélességben rendszeresen fésüljék át a szorost az olasz „csiz
ma" sarkától az albán partig. E vonaltól északra 22 halászhajóból és 18 olasz torpe
dónaszádból álló erő, a vonaltól délre pedig hasonló francia erő őrködött. Mindehhez
járult a Brindisiből, Valonából és Otrantóból felszálló olasz és a Korfuról startoló
francia repülők tevékenysége, állandó rádióösszeköttetéssel tökéletesítve az elhárítást.
Az 1917. január 23—24-i londoni értekezlet után az otrantói tengerzár parancs
nokságát a brit Heneage tengernagy vette át. Ennek ellenére a tengeralattjárók által
okozott veszteségek a Földközi-tengeren még tovább növekedtek.
1917. április 28-án újabb értekezletet tartottak Korfuban az ott horgonyzó COUR
BET csatahajó fedélzeten. Elhatározták, hogy a zárrendszert 80 mérföld szélesre
növelik úgy, hogy a kelet —nyugati irányban vontatott hálók vonalától északra és délre
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még több torpedónaszádot és rombolót állítanak be őrszolgálatra. Az értekezlet után
hozzáfogtak egy 66 km hosszú, egyenként 2200 méteres, 50 méter mélyre nyúló,
szilárd hálórendszer kiépítéséhez, amely az Otrantói-fok előtti aknazártól Fano-szigetig nyújtózott volna. Az acélsodrony hálót több mint 400 bója és 100 horgony
rögzítette úgy, hogy a háló felső pereme 10 méterrel került a víztükör alá. Brindisi
magasságában 8—10 romboló, a Saseno-sziget körül pedig ugyanennyi naszád látta
el az őrszolgálatot. Két hajó megfigyelő léggömböt vonszolva cirkált. Délen ugyan
csak két léggömb és számtalan tengeralattjáróvadász vigyázott.
A német — és 1917 februárjától a cs. és kir. — búvárhajók azonban még így is ki
jutottak és vissza vergődtek, igaz, hallatlan idegfeszültség és izgalmak, halálos vesze
delmek árán.
Közben, 1917. május 15-én, a gyorscirkálók rajtaütése csaknem teljesen széttépte
a már félig-meddig elkészült zárrendszert. Ezért, 1917. július 24—26 között, Párizs
ban megint összeültek a szakemberek, ezúttal már egy amerikai tengernagy is részt
vett a tárgyaláson, hogy véglegesen rendezzék a Szuez—Gibraltár között járó hajók
biztonságát. Mindenek előtt a hálókat vontató hajókat kellett jobban őrizni, mert az
említett, május 15-i, Horthy Miklós sorhajókapitány vezette támadás nyilvánvalóvá
tette, hogy a zárnak ez a legsebezhetőbb pontja.
1917. szeptember 4—5 ismét Londonban, majd 7-étől 9-éig Brindisiben tanács
koztak. Ennek eredményeként október 28—november 18. között megépítették az
angol rendszerű zár első szakaszát. Amikor azonban két hét múlva a bizottság ellen
őrizte, megállapította, hogy e rövid idő alatt a viharos tenger a hálót leszaggatta
tartóbójáiról és teljesen tönkretette.
Az 1918. február 8—9-én ebben a tárgyban Rómában tartott konferencián meg
sürgették a zár kijavítását és kiépítését. Február végére elkészült egy 14 km hosszú
hálótorlasz Fano—Szamothrake—Korfu között. Maga a nagy hálótorlasz a szoros
ban folyamatosan épült 1918. szeptember 30-ig. Az 1918. szeptember 13—14-i pá
rizsi értekezlet felállított egy Szövetséges Tengerészeti Tanácsot, mely előírta, hogy
a hálók legkevesebb 65 méter mélyen nyúljanak a vízbe (a búvárhajók ekkor már
jóval 50 méter alá merültek).
A háború utolsó esztendejében az Otrantói-szoros védelmére a következő antant
erők álltak rendelkezésre : 40 brit romboló, közülük 6 Ausztráliából, 76 löveggel fel
fegyverzett halászgőzös, 36 brit tengeralattjáróvadász-gyorsnaszád, amelyekhez
1918-ban egy amerikai tengeralattjáró-vadász flottilla csatlakozott, 20 búvárnaszád
és az olasz, francia és brit tengerészeti repülők. E hatalmas erő ellenére a záron
kevés búvárhajó akadt fönn, pedig pl. olasz értesülések szerint 1918. áprilisában 22,
májusban 29, júniusban 35, júliusban 40, augusztusban 37 és szeptemberben 47 ten
geralattjáró áthaladását észlelték, tehát támadták is azokat. (A Polában és Cattaróban állomásozó német tengeralattjárók száma a háború utolsó két évében általában
3 0 - 3 2 körül volt.) 36
Ezért vált az Otrantói-szoros kérdése a Központi Hatalmak számára is elsőren
dűvé. Ezen túlmenően, a szoros 1916 közepétől a cs. és kir. haditengerészet működé
sét is meghatározta, egyre fokozódó mértékben. Különös élességgel jelentkezett ez
1917. február 1-től, vagyis a korlátlan bú várhajóharc proklamálása után, mert ettől
kezdve az új UB I I típusú cs. és kir. tengeralattjárók is részt vettek a Földközi
tenger térségében folyó háborúban. Ezek közül először, 1917. január 25-én, a cs. és
kir. U 29 indult távoli vizekre, február 26-án követte az U 30, majd sorban a többi.
Megjegyezendő, hogy időnként egyik-másik régi tengeralattjáró is elhagyta az Adriát,
legtöbbször az U 4, de ezek, kis hatótávolságuk miatt, általában a Jón-tengeren
vagy a Tarantói-öbölben cirkáltak.
36 Sokol: i. m. 353—359. o.
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Térjünk azonban vissza az otrantói zár elleni, az előzőekben említett táma
dásokhoz! 1916. július 3-án este a HELGOLAND vezetésével kifutott az.
ORJEN, a TATRA és a BALATON, valamint a 83 F, a 85 F és a 87 F. Láttak három
ellenséges rombolót, utánuk eredtek, de azok gyorsabbak voltak és eltűntek. A cso
port másnap eredmény nélkül tért vissza az Öbölbe.
Néhány nappal később, július 8-án este az Otrantói-szorosba indult a NOVARA
gyorscirkáló. A NO VAR A hajnalra ért a szorosba. Az ott talált négy halászgőzös
parancsnokait felszólította, hogy hagyják el hajóikat, mert elsüllyeszti őket. A gőzö
sök azonban tüzet nyitottak, mire a NOVARA is harcba lépett. Az első, CLAVIS
nevű gőzöst már a második sorozat eltalálta s lángba borította. Ezután a többit vette tűz
alá a NOVARA. Az egyik lövedék az ASTRUM SPEI kazánházában robbant és ha
marosan elsüllyedt ez is. A másik kettő segítségért rádiózott és menekült. A NOVARA
ezután kihalászta a túlélőket — kilenc embert — majd haza indult. A két elmenekült
gőzös — a FREGATE BIRD és a BEN BUT — is megsérült. A négy gőzösön összesen
tízen haltak meg, a sebesültek száma nyolc volt.
Miután a NOVARA visszafelé tartott (július 9.), délről egy QUARTO osztályú
cirkáló és az IRREQUIETO, valamint az IMPETUOSO rombolók jelentek meg és
sebesen közeledtek. A NOVARA teljes gőzzel igyekezett északnak, hogy a Brindisiből kifutó egységek ne vágják el az útját. Közben Valonából is kiindult két romboló,
így Horthy sorhajókapitány gyorscirkálójával csaknem harapófogóba került. A Kuniborból felszálló négy tengerészeti repülőgép többször rárepült az olasz hajókra és
bombázta azokat, így a NOVARA — talán ennek köszönhetően is — egérutat nyert
és sértetlenül ért vissza támaszpontjára. 37 Az időközben kifutásra előkészített
SANKT GEORG és KAISER KARL VI beavatkozására már nem volt szükség.
A szeptember 26-án, az Otrantói-szoroshoz kifutott HUSZÁR, TURUL, WARASDINER és WILDFANG rombolók ellenséges hajókra nem akadván, szeptember
27-én visszatértek kikötőjükbe. Ugyanígy járt október 4—5-én a 87 F, a 99 M és a
100 M torpedónaszád is.38
Az otrantói tengerzár elleni újabb támadásra azért került sor, hogy megkönnyítsék
az U 52 és az U 38 német tengeralattjárók visszatérését a Földközi-tengerről.
Az akcióra kifutó rombolók a SCHARFSCHÜTZE vezetésével — parancsnoka
Bogumil Nowotny korvettkapitány — 1916. december 22-én dél körül hagyták el
cattarói horgonyzóhelyüket. A csoport a DINÁRA — parancsnoka visti Sándor
Virgil korvettkapitány —, a RÉKA — parancsnoka lovag Milán von Millenkovich
korvettkapitány és a VELEBIŤ — parancsnoka Method Koch korvettkapitány —
rombolókból állt.
Kevéssel 18 óra előtt áthatolhatatlan ködbe jutottak. A vállalkozás parancsnoka
már-már vissza akart fordulni, amikor szél támadt és széttépte a ködöt. Este 8 órakor
értek Saseno magasságába. Ezután az Otrantó-fok felé fordultak. 21 óra 18 perckor
látta meg a csoport bal oldalán menetelő RÉKA az első két ellenséges hajót. Két
perc múlva a SCHARFSCHÜTZE is észlelte a hálót vontató két halászgőzöst, ame
lyek fehér fényjeleket adtak és rakétákat bocsátottak föl. A vezérhajó feléjük fordult.
A három romboló beállt a nyomdok vonalába. 21 óra 30 perckor dördültek el a
SCHARFSCHÜTZE lövegei. Utána a RÉKA is tüzet nyitott. A gőzösök elengedték
hálóikat és viszonozták a tüzet, de az első perceken belül elhallgatott és süllyedni
kezdett, majd elmerült. 21 óra 40 perckor a második halászgőzös is elsüllyedt.
Míg a RÉKA és a DINÁRA a halászgőzösökkel volt elfoglalva, a SCHARF
SCHÜTZE előrefutott, majd északon fényeket látott és arra fordult. A RÉKA
87 Uo. 301—363. o.
38 Uo.

— 63 —

gyorsan utolérte. 21 óra 37 perckor észak-északnyugaton újabb fényjeleket észleltek,
amelyek sebesen közeledtek. A rombolók kikapcsolták ismertető fényeiket, csökken
tették sebességüket, hogy a másik két romboló utolérje őket s csatlakozhassanak.
21 óra 40 perckor a SCHARFSCHÜTZE tüzet nyitott a közelükbe érkező, s már
árnyképük alapján felismerhetővé vált ellenséges rombolókra, amelyek tüstént viszo
nozták a tüzet. A VELEBIŤ és a DINÁRA azonban már nem tudott felzárkózni. A
közeledő francia rombolók, a PROTET, a COMMANDANT BORY, a DEHORTER
és a BOUTEFEU néhány percig tartották eredeti irányukat, majd kelet felé fordul
tak. A közeledő másik két francia romboló a CASQUE és a COMMANDANT RP7IÈRE volt. A SCHARFSCHÜTZE ekkor - 21 óra 48 perckor - eltalálta a RIVIERE-t,
amelyből füst és láng csapott fel. A CASQUE égő társához manőverezett, így a
SCHARFSCHÜTZE és a RÉKA lehagyta őket.39
A franciák el akarták vágni a cs. és kir. rombolók útját, Nowotny korvettkapitány
pedig minden áron át akart törni rajtuk.
A harc a hat francia és a négy cs. és kir. romboló között gyakorlatilag 21 óra 40
perckor kezdődött, vaksötétben, s hamarosan teljesen zavarossá vált. Sem a csoport
parancsnokok, sem az egyes hajók parancsnokai nem voltak képesek áttekinteni a
helyzetet. A rombolók közelharcot vívtak s a sötétséget időnként felvillanó fényszó
rók sugárnyalábjai tették még áthatolhatatlanabbá. A kémény- és lőporfüstben nem
látták a találatokat, sőt a parancsnokok már az ellenséget sem tudták megkülönböz
tetni a baráttól. Még napjainkig sem sikerült megnyugtatóan tisztázni a hadmozdu
latokat. 40 Ezt alátámasztandó álljon itt néhány francia jelentés.
A PROTÊT romboló parancsnoka, Forget sorhajóhadnagy a következőt jelentette:
,,...Az első fényeket 21 óra 30 perckor észleltük. 21 óra 39 perckor hallottuk az első
lövéseket (?). Ismerve az egész vállalkozásnak, Boisanger fregattkapitánynak a ka
rakterét, attól tartottam, hogy nem lesz tekintettel egységeink korlátozott sebes
ségére és a legnagyobb gyorsasággal rá akar rohanni az ellenségre (Boisanger volt a
RENAUD IN parancsnoka, amikor 1916. március 18-án az U 6 elsüllyesztette s ezzel
elveszítette három tisztjét és legénységének 45 tagját. Boisanger megmenekült s most
a CASQUE vezérhajónak, egyúttal az egész csoportnak volt a parancsnoka). A
CASQUE-nak és a RIVIÈRE-nek ugyanis minden kazánja teljes kapacitással dolgozott, míg a másik négy kazánjait ún. ,,kis tűz" alatt tartottuk s így csak 18 mér
földes sebességre voltak képesek. És valóban! A CASQUE 20 mérföldes sebességgel
előre tört és 21 óra 46 perckor már 600 méterrel előttünk járt. A RIVIÈRE is kitört
az alakzatból és 28 mérföldes sebességgel a vezérhajó után száguldott és pont akkor
érte utol, amikor az heves ellenséges tűzbe került és ott csaknem meg kellett állniuk.
Hatalmas füstfelhő takarta el szemünk elől őket. Ezután, hogy megkadályozzam az
ellenség hazajutását Cattaróba, a másik három rombolóval a nyomomban kelet felé
fordultam."
A RIVIÈRE jelentése így hangzik: ,,21 óra 48 perc. Előttünklövegtüzek villantak,
fényük megvilágított bennünket. Erős túzfényeket és fehér jelzőfényeket láttunk.
Ez utóbbiak valószínűleg a halászgőzösöktől eredtek és felraktuk az R/B megkülön
böztető jelzést az árbocra. Űgy tűnt, mintha mindenki bennünket lőne. Mi is viszo
noztuk a lövéseket. (Megjegyezzük, hogy a RIVIÈRE tévedésből a halászgőzösökre is
lőtt.) 45 fokos irányban elől, balra két nagy füstfelhőt láttunk. (21 óra 52 perc), és
jobbra fehér fényt — ugyanekkor harsant a kiáltás: jobbra torpedó! és 100

39 Nowotny, Bogumil, fregattkapitány: Dreiundreissig Monate Kriegsfahrten mit SMS SCHARFSCHÜTZE. Leip
zig, 1918. 29—32. o. A szerző részletesen ismerteti az ütközetet, de helyenként későbbi forrásokra hagyatkoztunk.
Nowotny ezért a csatavezetéséért megkapta a Vaskoronarend I I I . osztályát. Helyettese, Bak Emánuel sorhajóhad
nagy pedig a Militärverdienstkieuz I I I . osztályát. Nowotny hozta létre a háború után a lengyel haditengerészetet,
akkor már ellentengernagyi rangot viselve.
40 Martwy: i. m. 187. o.
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méterre tőlünk megpillantottunk egy ellenséges rombolót, amely nyomban tüzet
nyitott ránk. Teljes erővel fordultunk, a torpedó elsiklott mellettünk. Ezután két
találat robbant a kazánházban, sebességünk rohamosan csökkent s nyugati irányban
elhagytuk a csatateret."
A már idézett Forget sorhajóhadnagy, a PROTÊT parancsnoka a továbbiakban
még a következőket jelentette :,,.. .21 óra 55-kor egy közelharc kellős közepében talál
tuk magunkat. Már nem lehetett megkülönböztetni az ellenséget a jóbaráttól s mind
kettő bennünket lőtt. Űgy tudtam, hogy csoportparancsnokunk hajója, a CASQUE
közvetlen közelünkben tartózkodik és bekapcsoltattam a megkülönböztető, illetve is
mertető jelzést az árbocon, de nem kaptam választ. Az ellenség száguldott el mellet
tem, éreztem a kőszénfüst szagát (a francia rombolók olajtüzelésűek voltak), de nem
mertem bekapcsoltatni a fényszórót, mert attól féltem, hogy valamelyik saját egysé
günket találom megvilágítani. 22 óra 15 perctől az ellenség nyomába eredtem a tőlem
telhető legnagyobb sebességgel, de többé már nem akadtam rá..."
A BOR Y romboló parancsnokának jelentéséből: ,,...A halászgőzöst, amely egy
•ellenséges tengeralattjárót követett, ellenséges egységnek véltük és utána igyekez
tünk. Bekapcsoltuk ismertető jelzésünket és déli irányba fordultunk... Később
északnak, hogy egyesüljünk a PROTÊT-el és a DEHORTER-el..." 41 Mindezt csak
a bizonytalanság érzékeltetésére idéztük. Egyébként a francia rombolók csak hajnali
2 órakor akadtak egymásra, beleértve a vezérhajót is.
A SCHARFSCHÜTZE parancsnoka, Nowotny korvettkapitány jelentésében többek között a következőket írta : „...Láttuk mögöttünk a sűrű lőporfüstből időnként
kibontakozó RÉKA szakadatlan torkolattüzeit. Az ellenség mögöttünk áttörte vona
lunkat. A DINÁRA egyenesen ráfordult legközelebbi ellenségére, a RIVIERE-re,
amely balra fordult úgy, hogy a két egységet 100 méter választotta el egymástól.
A DINÁRA kilőtte mindkét torpedóját, ám az ellenség mindegyiket kikerülte...
A DINÁRA azonban már nem tudott hozzánk csatlakozni, mert egyik kazánja
felmondta a szolgálatot. Ebben a kritikus pillanatban (21 óra 58 perckor) hatalmas
füstfelhőben átcsúsztunk az ellenséges rombolók és halászgőzösök között. Az ellenség
szem elől vesztett bennünket. Láttuk távolba vesző fényjeleiket, ezért felkapcsoltuk
a hajók farán gyenge kék helyzetjelző lámpáinkat és északnak fordultunk. Ekkor
árnyék közeledett. A VELEBIŤ azt hitte, hogy a DINÁRA érte utol, de 100 méterről
a közeledő árnyék felkapcsolta a fényszóróját és torpedót lanszírozott. Láttuk torpe
dóját a vízbe vetődni, de elvétette a célt. Ezután az ellenség rárohanással akarta
eltaposni a VELEBIT-et (22 óra 05 perc), a VELEBIŤ fényárban úszott s ekkor egy
Budás nevű magyar löveg vezető néhány lövéssel szétlőtte a fényszórókat..." 42
A cs. és kir. rombolók is kaptak néhány találatot. A hajók mellett robbanó gráná
tok vízzuhatagot csaptak a fedélzetre, ami lehetetlenné tette a jó célzást.
A két lemaradt romboló — a DINÁRA és a VELEBIŤ — egy ideig a maga külön
esatáját vívta. Hol jobbról, hol balról bukkantak elő a franciák, s rövid tűzpárbajok
bontakoztak ki. A DINÁRA kazánfelépítményét ért találat egy ember halálát okozta.
Egy másik leszakította a parancsnoki híd jelzőberendezését. Ez a lövedék azonban
nem robbant, különben a hídon tartózkodó tisztek mind elestek volna. A DINÁRA
a harc hevében nyugat felé fordult s bár csak alig száz métert futott ebben az irány
ban, többé nem találta meg csoportját. Sándor korvettkapitány ezért észak felé
fordulva magányosan folytatta útját. 43
A VELEBIŤ 22 óra tájban utolérte társait s akkor zajlott az az ütközet, amelyet
Nowotny korvettkapitány jelentéséből idéztünk.
41 Uo. 188. o.
42 Uo. 201. o.
43 Uo. és 202. o.
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22 óra után a SCHARFSCHÜTZE-csoport 20 mérföldre csökkentette sebességét
és észak-északkeletre fordult, majd 22 óra 55 perckor keletnek vette az irányt.
Úgy vélték, áttörtek. A CASQUE azonban rájuk talált, mert Boisanger fregatt
kapitány dühös volt és vissza akart fizetni a RENAUDIN-ért. Erre a találkozásra von
Brandner fregatthadnagy a SCHARFSCHÜTZE-ről így emlékezett: „Éppen 23 óra
előtt megint feltűnt egy árnyék a sodorvonalunkban, amely azonban nem adott
fényjelet. Előkészítettük a lövegeket és a fényszórót. Feszülten vártuk a tűzparancsot.
Éppen bevezettem az irányunkat, amikor eldördült az első lövés. Felejthetetlen
pillanat! Egy romboló suhant el 50 méterrel a RÉKA mögött és száguldott tova a
VELEBIŤ sugárkévéjében, mint a gyorsvonat. 100 méterről szórtuk rá a tüzet ágyú
ból és géppuskából. Nappali fényben úszott és ettől elvakítva hibásan küldött felénk
két torpedót. A romboló olyan őrült sebességgel hagyott el minket, hogy az volt a be
nyomásunk, egy helyben állunk, pedig 22 mérföldes sebességgel haladtunk. Mialatt
ily gyorsan tovaszáguldott, tisztán hallottam derék lőszeradogatónknak, Kovácsnak
a hangját, aki törve beszélt németül és kiáltva biztatta a lövegvezetőt: Nos, maxi
mummal, Brúdör! De az ellenség gyorsabb volt. Balra fordult ós beleveszett az éj
szakába..."
Erről az epizódról a francia jelentés így hangzik: „Ebben a pillanatban egy löve
dék átütötte a jobboldali kazánházat, behatolt az első kazánba, károkat okozott a
másik kazánban is, a hajó sebessége esett, az őrült zajban senki sem fogta föl a pa
rancsokat, s a 22,5 mérföldre csökkent sebességünk miatt többé nem lehetett érint
kezésben maradni az ellenséggel..."44
A SCHARFSCHÜTZE csoport ezután háborítatlanul folytatta útját hazáig, bár
többször láttak közelben villanó fényeket és az ellenség rádióforgalma olyan hangos
volt, hogy biztosra vették, bekerítették őket és előbb-utóbb újabb összecsapásra kell
számítaniuk. (A franciák rejtjelet használtak, ezért nem tudták megfejteni üzenetei
ket. Abban az időben az osztrák—magyar és a német haditengerészeten kívül csak
a franciák rejtjelezték rádiózásukat.)
A franciák balszerencséje ezzel még nem ért véget. A segítségükre indult o l a s z brit kötelék egyik tagja, az ABBA cirkáló, amelynek árnyát a cs. és kir. rombolók is
észlelték, a sötétben belefutott először a CASQUE, majd a BOUTEFEU rombolóba
úgy, hogy az előbbit a BORY kénytelen volt vontába venni. Az ABBA-n az ütközés
kor egy matróz meghalt, egy másik súlyosan megsebesült.
Erről az első világháborúban már teljesen szokatlan, rendhagyó közelharcban bő
velkedő ütközetről, amely úgyszólván példa nélkül áll a XX. századi tengeri csaták
történetében, s amelyet mindkét részről egyre idegesebben és elkeseredettebben vív
tak, Forget, már tengernagykorában, megállapította: ,,...Az osztrákok nagyon jól
manővereztek és annak ellenére, hogy hátrányban voltak, ragyogóan és bátran vág
ták ki magukat." 45
A rombolócsoport végeredményben elérte a kívánt célt, azt, hogy a két német ten
geralattjáró sértetlenül futott be támaszpontjára. Pedig az U 38, amelynek a híressé
vált Valentiner sorhajóhadnagy volt a parancsnoka, beleakadt egy hálóba, éppen
akkor, amikor a rombolók a helyszínre értek s megkezdték a harcot. A halászgőzösök
ezután már nem sokat törődtek a hálót rángató búvárnaszáddal, hanem a hálót
eloldva Valonába menekültek. Annál is inkább, mert a nagy zűrzavarban a francia
rombolók őket is lőtték. A német flottaparancsnokság 1916. december 30-án levélben
fejezte ki köszönetét az akcióért, mert, mint Valentiner nekik jelentette, az átjutást
kizárólag a SCHARFSCHÜTZE-csoportnak köszönhette.46
44 Uo.
45 Uo. és 188—189. o.
46 Nowotny: i. m. 42. o.
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Ez a karácsony előtti ütközet volt ennek a mozgalmas esztendőnek az Adrián vívott
legnagyobb csatája.
Az otrantói tengerzár ellen vezetett következő, 1917. április 22-ről 23-ra virradó
éjszakai támadás már nem járt eredménnyel. A kifutó rombolócsoport — az ÜSKOKE, a STREITER és a WARASDINER — nem találkozott ellenséggel, mint egy
korábbi, 1916. november 28—29-i, öt torpedónaszádból álló csoport sem. Ugyanígy
járt április 26-án a CSEPEL, a TATRA és a BALATON rombolókból álló csoport:
Az akciót ugyanez a három romboló május 5—6-án megismételte, de sem halász
gőzösöket, sem ellenséges harcegységeket nem láttak. 47
A tengeralattjárók parancsnokai egyre sűrűbben hangoztatták, hogy vállalkozásaik
alatt az Otrantói-szorosban mind jobban kiépülő záróvonal támasztja a legnagyobb
követelményt emberrel és anyaggal szemben. Hazatértükben, már torpedók nélkül,
szűkös készletekkel és kimerült idegekkel, néha napokat víz alatt töltve kellett vár
niuk a kedvező alkalomra, hogy a zár hálói és cirkáló őrhajói között átvergődjenek.
S 1917 februárjától már a cs. és kir. tengeralattjárók is kifutottak a Földközi-tengerre.
Ezért a cs. és kir. flottaparancsnokság elhatározta, hogy megkísérlik most mái* nagy
erőkkel megsemmisíteni az őrködő és hálót vontató halászgőzösök vonalát.. ,
Minthogy az eddigi példák azt bizonyították, az éjszakai rajtaütések nem kecseg
tetnek a várt eredménnyel, nappal végrehajtandó támadás mellett döntöttek, hogy
minél több halászgőzöst lehessen elsüllyeszteni.
A vállalkozásra a három leggyorsabb és legmodernebb hajót, a NOVARA, a HEL
GOLAND és a SAIDA gyorscirkálót szemelték ki.
A támadási parancs a következőket írta elő :
Cirkálók :
A NOVARA, a HELGOLAND és a SAIDA 1917. május 14-én, 19 óra 45 perckor
indul az Öbölből. 21 órától a NOVARA vezetésével 21 mérföldes sebességgel haladnak
a különválás pontjáig (a Pelascia-foktól 10 mórföldre keletre). Ha az ott álló világító
torony nem látható, a különválás parancs nélkül 3 óra 15 perckor történjék.
Innen a NOVARA a Fano-szigettől 14 mérföldre nyugatra fekvő pontra, a SAIDA
a Fano-szigettől 28 mérföldre nyugatra levő pontig, míg a HELGOLAND a Fanoszigettől 42 mérföldre nyugatra meghatározott pontra nyomul elő. A cirkálók különkülön támadnak és a legnyugatibb egység felé működnek. A hadműveletek úgy törT
ténjenek, hogy az egyesülés legkésőbb május 15-én reggel 7 óra 15 perckor a Linguette-foktól 15 mérföldre keletre eső gyülekezőhelyen megtörténjen. Bevonulás
teljes erővel. Menetalakzat: SAIDA, NOVARA és HELGOLAND, vagyis a leglas
súbb egység az élen. Ha alkalom kínálkozik, használjanak mesterséges ködöt.
Torpedórombolók :
;
A CSEPEL és a BALATON úgy induljanak az Öbölből, hogy május 14-én 21 óraT
kor Dulcigno előtt legyenek. Onnan a Saseno világítótornyától 15 mérföldre nyugatra
fekvő pontra, majd az Éliás-hegycsúcs irányában a part alá nyomuljanak, Jnnen dél
nyugati irányban ellenséges szállítmányokat kutatnak, azokat megtámadják és ha
lehet, megsemmisítik. A NOVARA hadműveleti vonalát nem szabad keresztezniük^
vagy érinteniük. Bevonulásukkor a cirkálók gyülekezőhelyét május 15-én 6 óra 15
perckor érik el. A cirkálókkal való együttes bevonulás esetében a rombolók 20 mér
földre ezek előtt félbalra haladnak. Ha az ellenség üldözőbe veszi őket, igyekezzenek
azokat Cattaro irányába terelni. Ha az ellenség előttük mutatkoznék és nem erősebb,
mint a saját egyesült haderő, akkor saját zömünk irányába vonuljanak vissza.

47 Sokol: i. m. 363. o.
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Mindenesetre arra törekedjenek, hogy bevonulásukkor csupán egyesült erőkkel bo
csátkozzanak harcba.
Tengeralattjárók :
Az U 4 Valona előtt, az U 27 a Brindisi—Cattaro vonalon őrködik. Rádióikat lehe
tőleg használják ki. A német U 89 még a reggeli szürkület előtt aknákat rak Brindisi
előtt, aztán ugyanott marad figyelőállásban. Bevonulás saját belátásuk szerint. A
hadmüveletek alatt kint tartózkodó valamennyi búvárhajó délután 5 órától másnap
reggel 5 óra 10 percig rádióján figyelje a szikratávíró-jelentéseket, hogy esetleg akciót
kezdhessenek, illetve megfelelő utasítást kaphassanak.
Vízirepülők :
A Cattarói-öbölből, illetve Durazzóból kellő időben induljanak. Az ellenség moz
dulatait rádión jelentsék a NOV ARA vezérhajónak.
A rombolók és a cirkálók a megadott időben kifutottak, a tengeralattjárók elfoglal
ták kijelölt helyüket és a német U 89 lerakta Brindisi elé az aknákat.
A három cirkáló a parancsban meghatározott pontra 3 óra 10 perckor megérkezett
a innen legyezőszerüen szétválva futottak kijelölt hadműveleti helyükre.
A S AID A, amelynek a legrövidebb volt az útja s így leghamarabb találkozott hálót
vontató halászgőzösökkel, fél órán át mozdulatlanul volt kénytelen várni a virradatra.
4 óra 20 perckor dördült el a S AID A első lövése. A célba vett halászgőzös (drifter)
viszonozta a tüzet, de hamarosan elsüllyedt. 5 óra 20 percig még két gőzöst lőtt a
SAIDA, közülük az egyik súlyos léket kapott, felrobbant a kazánja, a másiknál ugyan
csak kazánrobbanás történt. Ez utóbbi kettő közül, bár súlyosan megsérültek, csak
az egyik süllyedt el. A hajók legénységéből 19 embert kimentettek és foglyul ejtettek.
A HELGOLAND, útban kijelölt helyére, több halászgőzössel találkozott, amelyek
sajátjuknak vélték és lámpaintegetéssel mutatkoztak be, de a cirkáló kikerülte őket,
nehogy idő előtt riasszanak. 4 óra 17 perckor ért kijelölt helyére, ahol azonban a ten
ger üres volt. A parancsnok, Erich Heyssler sorhajókapitány ekkor úgy határozott,
hogy elszáguld a Santa Maria di Leuca-fokig. Miután onnan sem látott ellenséget,
4 óra 23 perckor visszafordult. Hamarosan több halászgőzös-csoportot látott. A leg
közelebb esőre 4 óra 33 perckor nyitott tüzet. Egy lövedék a kazánházban robbant
s a hajó elsüllyedt. Ugyanitt még további három gőzöst sikerült rövid idő alatt el
süllyesztenie. Két másik hajó tüzet nyitott a HELGOLAND-ra, de a cirkáló nem
kapott találatot. Közben a HELGOLAND-nak — miként a SAIDA-nak is — az el
engedett és összevissza úszkáló hálótömeget is kerülgetnie kellett, ami körülményes
sé tette manőverezésüket. 5 óra 5—5 óra 19 perc között újabb négy halászgőzöst
borítottak lángba a HELGOLAND tüzérei, ezek szintén elsüllyedtek. Ezután lebocsátották a mentőcsónakokat és 18 brit tengerészt vettek fedélzetükre. 5 óra 47 perc
kor fogták a vezérhajó távmondatát: „Ha nincs különösebb megsemmisíteni való,
teljes gőzzel induljon az egyesülési pont felé !"
" A NO VAR A Fano-ig hatolt előre, ahol azonban ellenségre nem akadt. Akkor —
4 óra 45 perckor — északnak fordult. 4 óra 55 perckor pillantotta meg az első, ^gőzös
ből álló csoportot s 5 óra 7 perckor kezdte el azokat lőni. Az 5 óra 37 percig tartó tüze
lés 5 gőzöst elsüllyesztett, 5 másikat pedig súlyosan megrongált. A drifterek viszo
nozták a lövéseket és két könnyebb találatot értek el a cirkálón. A NO VAR A 35 brit
tengerészt halászott ki a vízből és ejtett fogságba.
Összegezve: A SAIDA elsüllyesztett 1 gőzöst, kettőt súlyosan megrongálva ha
gyott hátra, közülük az egyiket többé nem javították ki. A HELGOLAND elsülylyesztétt 8 gőzöst. A NOVARA 5 gőzöst süllyesztett el s a megrongált további ötből
kettő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy ki kellett vonni az őrhajóállományból.
Elsüllyedt tehát a csata színhelyén 14 hajó, 3 további pedig iígy megrongálódott, hogy
nem lehetett rendbehozni többé.
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Az egész Otrantói-szorost hajóroncsok és szanaszét úszó hálótömegek borították.
Az elsüllyesztett hajók a következők voltak: ADMIRABLE, AVONDALE, CORAL
HAVEN, CRAIGNOWAN, FELICITAS, GIRL ROSE, HELENORE, QUARRY
KNOWN, SELBI, TAITS, SERENE, TRANSIT, YOUNG LINNET és egy meg
állapíthatatlan nevű. A hajók személyzetéből 50 ember elesett, 72 személyt foglyul
ejtettek. A sebesültek számáról nincs adat, csak annyi, hogy sokan voltak.
Az Otrantói-szorosban kiépített tengerzárra olyan súlyos csapást mért ez a táma
dás, hogy a tengeralattjárók hónapokon keresztül nagyobb nehézség nélkül juthattak
ki a Földközi-tengerre és tetemesen hozzájárult a búvárhajók további eredményes
működéséhez. A szakirodalom ezt az akciót tartja a legeredményesebb zárromboló
megmozdulásnak.
A három gyorscirkáló tehát teljes erővel sietett a meghatározott gyülekezőpontra,
mert nyilvánvaló volt, hogy kifutnak az antant-egységek és megkísérlik elvágni az
útjukat. 6 óra 20 perckor a NO VAR A-t egy olasz repülőgép támadta s három bombát
dobott, de mindegyik a vízbe esett.
A három gyorscirkáló végül is 7 órakor egyesült s közben rövid tűzharcban elűztek egy
olasz és három francia rombolóból álló csoportot (ezek azért mentek a közelükbe, mert
először rombolóknak vélték a cirkálókat, ugyanis a kötelék, s egyúttal a NOVARA
parancsnoka, Horthy sorhajókapitány a hátsó árbocokat megkurtíttatta, hogy
„nyílt tengeren az ellenséges egységek az ilyképpen megváltozott silhouettéből inkább
csak gyengébb rombolókat véljenek felismerni" — írja Kőnek Emil altengernagy.
A 7 óra 10—17 perc közötti rövid, „bemutatkozás" után a három gyorscirkáló egye
nesen a cattarói-öböl bejáratát őrző Punta d'Ostro felé fordult.
S mialatt a cirkálók menetelnek hazafelé, térjünk vissza a két rombolóhoz, amelyek
május 14-én 18 óra 20 perckor hagyták el a honi kikötőt. Május 15-én, 3 órakor
elérték az Éliás-hegy alatti vizeket. 6 perccel később megpillantottak egy három
tehergőzösből álló konvojt, amelyet az olasz BOREA romboló kísért. A CSEPEL —
parancsnoka és egyben a csoportparancsnok is Johannes Prinz von und zu Liechten
stein fregattkapitány — 1000 méterről tüzet nyitott a rombolóra, amelyen a második
sortűz eltalálta a főgőzvezetéket s a hajó mozgásképtelenné vált majd csakhamar
elsüllyedt. A BALATON — parancsnoka Franz Morin korvettkapitány — először
a CARROCCIO, majd a VERITA gőzösöket süllyesztette el. A harmadiknak —
BERSAGLIERE volt a neve — sikerült a vízen maradnia és bár több találatot kapott,
saját erőből bejutnia Valonába. A BOREA még sokáig égett, s csak 5 óra 20 perckor
süllyedt el. Miután a part egészen közel volt és az elsüllyesztett hajókról le tudták en
gedni a mentőcsónakokat és mert a part felől ellenséges hajók közeledtek, a CSEPELcsoport nem foglalkozott a mentéssel, hanem teljes sebességgel elindultak a cirkálók
egyesülési pontjához. 7 óra 30 perckor mindkét romboló a cirkálóktól 20 mérföldre,
azoktól balra menetelt Punta d'Ostro felé, de már korábban, 7 óra 15 perckor észak
nyugaton észleltek árbocokat, kéményeket, majd felépítményeket s hamarosan jelen
tették a NOVARA-nak az ellenséges kötelék feltűnését. Ez a kötelék a DART
MOUTH és a BRISTOL brit cirkálókból, az olasz AQUILA, ANTONIO MOSTO,
ROSOLINO PILO, SIMONE SCHIAFFINO és ACERBI rombolókból állt Alfredo
Acton ellentengernagy parancsnoki lobogója alatt. 7 óra 39 perckor a két romboló
Dulcigno irányába fordult, hogy mielőbb kikerüljenek az ellenség bekerítéséből.
Sebességüket 29 csomóra növelték. Az ellenség rombolói azonban még gyorsabbak
voltak és minden áron harapófogóba akarták fogni a CSEPEL-csoportot. A sžáguU
dásban a két cirkáló lemaradt. Az AQUILA 8 óra 15 perckor tüzet nyitott, amelyet
a CSEPEL és a BALATON 12 000 méterről viszonzott. Közben a távolság egyre
csökkent a harcoló felek között. Míg az ellenség nem ért el találatot, a CSEPEL 8 óra
32 perckor eltalálta a vezérrombolót, a többinél nagyobb AQUILA-t, az első kéménye
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alatt (7 halott). Az AQUILA beszüntette a tüzet és mozgásképtelenné vált. A tűzpár
baj a másik négy rombolóval tovább folyt 9 óra 15 percig. A találatokat figyelte s a
helyesbítéseket megadta a K 153 vízirepülőgép. Akkor az olasz rombolók visszafor
dulta!^ mert a durazzói parti tüzérség lőtávolához közeledtek, s Mali Durcit felől —
e CSEPEL rádióutasítására — már 9 óra 5 perckor el is dördült az első lövés. A két
romboló teljesen sértetlenül vetett horgonyt 13 óra 45 perckor Gjenovicban.
Ezalatt a három gyorscirkáló — nyomukban a CARLO MIRABELLO, a COM
MANDANT RIVIERE, a BISSON és a CIMETERRE rombolókkal, amelyekkel 7
Öra 10—17 perc között az említett rövid tüzpárbajt vívták — a legnagyobb sebesség
gel igyekezett Punta d'Ostro felé. Elől a leglassúbb egység, a S AID A menetelt lovag
Ferdinand von Purschka sorhajókapitány parancsnoksága alatt, mögötte a HEL
GOLAND és hátul a NOVARA, egyenletes, 25 mérföldes sebességgel. Ezen a sebes
ségen és irányon akkor sem változtattak, amikor megkapták a CSEPEL rádió jelen
tésót a felbukkant ellenségről, majd 7 óra 20 perckor az L 88 vízirepülőgép tájékoz
tatását. Kisvártatva két ellenséges repülőgép támadását kellett hárítaniuk, s közben
a NOVARA negyedóránként „hely- és menetelő irányjelentéseket" adott Cattarónak.
Az első füstoszlopokat rövid időre 8 óra 15 perckor észlelték, ám azok eltűntek,
mert ezek üldözték a CSEPEL-csoportot. Legközelebb 8 óra 45, majd 9 óra 5 perckor
láttak újabb füstoszlopokat északon. Ezek a hajók már nem tűntek el a horizontról.
Közben, pontosan 9 órakor, a NOVARA a következő rádiótáviratot adta le a Cirkálóŕloí t illa Parancsnokságának:,,8 óra 50 perckor saját egységeink a 607-es négyzetben,
menetirány 20 fok, menetelő sebesség 25 mérföld. A menetirányban a látóhatár alatt
ellenséges cirkálók, kifutás eredménnyel kecsegtet."
A kifutás az Öbölben várakozó tartalékra vonatkozott. A Cirkálóflottilla parancs
nokával ugyanis megegyeztek abban, hogy a nyílt vízen észlelt helyzet alapján a cso
port parancsnoka, Horthy sorhajókapitány fogja jelezni az alkalmas időpontot a ki
futásra. Ezután a gyorscirkálók felvették a harcalakzatot, vagyis a NOVARA állt
a kötelék élére és megindult a tőlük és előttük félig jobbra haladó ellenséges cirkálók
— a DARTMOUTH és a BRISTOL - , valamint az azokat kísérő rombolók felé.
Bár az AQUILA is ott volt, ez a nagy, közel cirkáló méretű romboló, az ütközetbe
hatékonyan nem szólt bele, mert már vonatókötélen volt.
9 óra 28 perckor megdördültek a brit cirkálók 15,2 cm-es hajóágyúi. A cs.
és kir. gyorscirkálók gyengébb, 10 cm-es lövegei még nem érték el az ellenséget, ezért
Horthy sorhajókapitány közelebb vitte hozzájuk hajóit, mégpedig mesterséges ködöt
fejlesztve, amely elfedte a gyorscirkálókat az ellenség szeme elől, lehetetlenné tette
számukra a célzást s ugyanekkor meglepetést okoztak a ködből előbukkanó egységek.
Ez volt az első olyan ütközet az Adrián, amelyen mesterséges köddel próbálkoztak.
Horthy ugyanekkor előkészített egy torpedótámadást is, amelyre azonban a kedve
zőtlen széljárás miatt nem került sor. A szél ugyanis elfújta a ködöt, nyugat felé az
ellenség pedig a cs. és kir. cirkálóktól keletre menetelt.
9 óra 30 perckor a cs. és kir. gyorscirkálók is megszólaltatták ágyúikat. A csata
megkezdődött, a két ellenfél egymástól először 8000, majd egyre kisebb távolságban
— 4000—4500 méter — párhuzamosan futott északnyugati irányban, órákon keresz
tül. Kisebb-nagyobb találatok érték a hajókat mindkét részről, ám ezek komolyabb
sérüléseket nem okoztak. Ennek ellenére a brit cirkálók növelni akarták a távolságot,
kis fordulatokat tettek, amit a cs. és kir. gyorscirkálók tüstént követtek, hogy ne
növekedjék a távolság. A britek viszont így veszítettek térelőnyükből és a cs. és kir.
egységekkel egy magasságra szorultak, vagyis egyre nehezebbé vált számukra észa
kon elvágni a hazatérés útját.
Közben — Acton ellenternagy 8 óra 25 perckor leadott parancsára — kifutott
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Brindisiből a MARSALA olasz cirkáló, a CARLO ALBERTO RACCHIA nagy rom
boló, valamint az INDOMITO, IMPAVIDO és INSIDIOSO romboló.
Mialatt a gyorscirkálók a mesterséges köd leple alatt közel férkőztek a brit cirkálókötelékhez, a végig mögöttük menetelő MIRABELLO-csoport előrerohant és torpedó
támadást hajtott végre a három gyorscirkáló ellen. Torpedóik célt tévesztettek, fedél
zeti fegyvereik tüze azonban a NOVARA egyik ágyújának egész legénységét a vízbe
vetette.
A súlyosabb találatok a cs. és kir. egységeken : 9 óra 50 perckor a HELGOLAND-on
egy halott ; 9 óra és 10 óra között több kisebb találat a NOVARA-n, amelyek egyike
megölte a parancsnok helyettesét, Szuborits Róbert korvettkapitányt. 10 óra 4 perc
kor kapta a HELGOLAND a második súlyosabb találatot. Mint az első, ez is tüzet
okozott, amelyet azonban eloltottak. 10 óra és 10 perckor a NOVARA parancsnoki
hídjára csapódott egy lövedék, amely megsebesítette a parancsnokot fején és lábain.
Horthy azonban a fedélzeten maradt és hordágyon vezette tovább az ütközetet
mindaddig, amíg csak a keletkező mérgesgázoktól eszméletét nem vesztette. Ezután
Stanislaus Witkowsky sorhajóhadnagy, a hajó tüzértisztje és rangidős vezette tovább
a csoportot. Amikor rövid idő után Horthy sorhajókapitány visszanyerte eszméletét,
ismét átvette a vezetést, míg a NOVARA parancsnokságát meghagyta a tüzértiszt
nek. A SALDA 10 óra 50 perckor kapott az orrára egy súlyosabb találatot, egy ember
meghalt, többen megsebesültek. Miután az ellenség a tüzét elsősorban a NOVARA
vezérhajóra összpontosította, a HELGOLAND felzárkózott mellé mintegy 400 mé
terre, ezalatt a lassúbb S AIDA 3000 méterrel lemaradt. A HELGOLAND is áthe
lyezte tüzét a DARTMOUTH-ra, hogy némileg tehermentesítse a NOVARÁ-t.
Időközben a cs. és kir. tengerészrepülők is támadták a brit cirkálókat: a K 177
és a K 179, később a K 205 és K 206. A K 205 még egy ellenséges tengeralattjárót is
lemerülésre kényszerített, amikor az már támadásra indult a gyorscirkálók ellen.
A K 153 és K 154 a közelbe érkező MARSALA — csoportot bombázta és lőtte gép
puskával.
A cs. és kir. gyorscirkálók egyre kedvezőbb pozícióba manővereztek, s kezdtek az
északnyugati irányból észak felé fordulni.
10 óra 30 perckor érte a NOVARA-t a legsúlyosabb találat. Egy gránát becsapott
a hátsó turbinaterembe és összeroncsolta a kondenzátort, ahol a turbinákban el
használt gőz válik ismét vízzé, hogy a kazánt táplálja. A NOVARA hamarosan lo
bogóval jelezte, hogy már csupán 10 percen át tudja útját folytatni. 10 óra 55 perckor
valóban leállt. Addigra mellé ért a SAIDA és vontatókötélre vette a vezérhajót, a
HELGOLAND pedig jobbra az egyre távolodó ellenség után vetette magát, hogy
annak tüzét magára vonja, ugyanekkor lövegeivel elérhesse s a vontába vétel nehéz
manőverét megkönnyítse, amely végül is elég sokáig tartott az ellenség tüzében és
megújuló rohamaiban.
A brit cirkálók 11 óra 5 perckor beszüntették a tüzet és először déli irányba fordul
tak, majd visszakanyarodtak a veszteglő gyorscirkálók felé, s azok tüzkörén (lőtá
volságán) kívül várakoztak.
Az ellenség észrevette, hogy a NOVARA mozgásképtelenné vált, ezért először a
brit cirkálókat kísérő ACERBI romboló intézett gyors torpedótámadást ellenük.
A rombolót a két gyorscirkáló elkeseredett gyorstűzzel űzte el.
11 óra 20 perckor a csoport parancsnokságát Purschka sorhajókapitány vette át
(SAIDA) és tartotta meg 12 óra 25 percig, amikor is a gyorscirkálók egyesültek az idő
közben megérkező SANKT GEORG-csoporttal.
Mialatt a vontába vétel folyt, megérkezett a reggel riasztott MARSALA-csoport és
a cs. és kir. gyorscirkálók mögött egyesült a DARTMOUTH-csoporttal, majd 9900—
8800 méter távolságból ismét tüzet nyitottak. Ismét a HELGOLAND rohant szembe
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velük. Az ellenséges csoportból közben — 11 óra 24 perckor — kivált a CARLO
ALBERTO RACCHIA romboló és torpedótámadásra indult. A HELGOLAND,
valamint a két másik, meglehetősen akadályozott gyorscirkáló a tőlük kitelt leg
hevesebb tűzzel hamar visszafordulásra kényszerítették.
A MARSALA- és DARTMOUTH-csoport ezután hadrendbe állt, hogy együttes
támadással megsemmisítse a NOVARA-csoportot (11 óra 35 perc). Ezek voltak a leg
válságosabb percei a NO VAR A-csoportnak.
Térjünk most vissza 9 órára, amikor a NO VARA leadta a távmondatot a Cirkáló
flottilla Parancsnokságához.
Hansa altengernagy az üzenet vétele után azonnal kiadta az indulási parancsot,
hiszen a tartalékra kijelölt egységek gőz-, csata- és kifutásra készen várakoztak. Az
Öbölből kifutó hajók a következők voltak: a SANKT GEORG páncélos cirkáló,
vezérhajó, a TÁTRA és a WARASDINER romboló, valamint a 84 F, 88 F, a 99 M
és a 100 M torpedónaszád. Mögöttük, lemaradva, a BUDAPEST csatahajó, amely
csak 15 mérföldes sebességre volt képes, kísérőivel, a 86, a 91, és 95 F-fel. A SANKT
GEORG-csoport ugyanis a maximális 20 mérfölddel menetelt.
A SANKT GEORG-csoportot a repülők folyamatosan tájékoztatták a kialakult
harchelyzetről, „...végül pedig jött a lesújtó repülőjelentés, hogy a NO VARA egy
újabb telitalálatra mozdulatképtelen — írja Kőnek Emil. — Ez valamivel 11 óra
előtt volt. Akkor látcsővel már tisztán láttuk a még a láthatár alatt lévő egységek
füstoszlopait és a lövések füstgomolyait, mesterséges ködöt is láttunk és jól hallottuk
az ágyúk tompa dübörgését. Kb. 60 mérföldnyi (110 kilométernyi) távolságra voltunk
még a tengeri ütközet színhelyétől. Nem tehettünk egyebet, mint teljes erővel to
vább menetelni... már nemcsak az árbocokat, hanem a hajótesteket is láttuk...
láttuk, hogy az egyik cirkáló a NOV ARA közelében fekszik szintén mozdulatlanul,
míg a másik (a HELGOLAND) az ellenséges vonal felé halad támadólag és szakadat
lanul tüzel... Lehettünk vagy még 26 mérföldre tőlük, minimálisan még egy óra
kellett nekünk, hogy az ellenséget a mi 24 centiméteres ágyúink maximális távolságra,
14 kilométerre megközelítsék ..."
Közben a három cirkálón is meglátták a közeledő segítséget. A vontatókötéllel
folyó manőverben szünet áll be, minden ép löveg lövi az ellenséget, elsősorban a
HELGOLAND.
Az ellenség is észrevette már a közeledő nagy cirkálót : 12 óra 7 perckor beszüntette
a tüzet, menetalakzatot vett föl és déli irányba fordulva elhagyta a csatateret.
12 óra 25 perckor a NOVARA-csoport egyesült a SANKT GEORG-csoporttal.
Megindultak Bocche di Cattaro felé. Az ellenség többé nem indult rohamra a csupán
6 mérföldes sebességgel haladó hajókaraván ellen.
A Brindisibe visszatérő antant egységek útja már nem volt olyan zavartalan, mint
a cs. és kir. egységeké. A lesben álló német U 89 megtámadta a DARTMOUTH-ot és
13 óra 35 perckor megtorpedózta. A brit cirkáló olyan súlyos sérülést szenvedett,
hogy parancsnoka kiadta a hajó elhagyására szóló parancsot. A DARTMOUTH
azonban vízen maradt, így a legénység egy része visszaszállt s segített a cirkáló bevontatásánál. A DARTMOUTH biztosítására kifutó BOUTEFEU francia romboló
közben ráfutott arra az aknamezőre, amelyet az U 89 telepített és elsüllyedt. A DART
MOUTH és a BOUTEFEU személyzetének 42 tagja életét vesztette, 45-en pedig
megsebesültek.
Végeredményben a NOVARA-akcióval összefüggésben — a CSEPEL-csoport
működését nem számítva — az antant oldaláról meghalt 92 ember s megsebesült
több mint 100. A cs. és kir. egységeken elesett 15 ember (egy a HELGOLAND-on,
a többi a NOVARA-n), a sebesültek száma pedig 43 fő volt. A CSEPEL-csoport akció
jának mérlege: elsüllyedt a BORE A romboló és két tehergőzös, személyzetükből
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meghalt 16, megsebesült 21 tengerész.) A kilőtt lövedékek száma: NOVARA 675 db,
SAIDA 832 db, HELGOLAND 1052 db; A kapott találatok száma: NOVARA 45,
SAIDA 3, HELGOLAND 5. A használhatatlanná vált 10 cm-es lövegek száma:
NOVARA 7, SAIDA 2, HELGOLAND 1. 48
A NOVARA-csoport 1917. május 14—15-i támadása hosszú időre megkönnyítette
a tengeralattjárók számára a ki- és bejutást az Otrantói-szoroson. Az antant azonban
lassacskán újjáépítette a zárat és 1917 őszére ismét időszerűvé vált egy zárromboló
rajtaütés.
1917. október 18-án este kifutott az Öbölből a HELGOLAND az I. torpedó
osztállyal (CSEPEL, TÁTRA, BALATON, ORJEN LIKA IL, TRIGLAVII.). Valonáig együtt meneteltek. Ott a HELGOLAND és a LIKA II. Brindisi felé fordult,
a többiek S. Cataldo irányába. Saseno és Brindisi előtt az U 32 és az U 40 búvár
naszádok fedezték őket, illetve felkészültek az esetleg menekülő halászgőzösök, vagy
más egységek megtámadására. Ellenséges hajókra azonban nem akadtak, csak két
repülőgépre, amelyekkel két saját gép, a K 206 és a K 207 vette föl a küzdelmet s a
hajók légelhárítóágyúi is megszólaltak. Különösen a HELGOLAND légelhárító tüze
volt heves. Később bekapcsolódott a légiharcba a K 205 is. Az ellenséges gépek bom
bái mind a HELGOLAND mögé estek, mert a gyorscirkáló cikk-cakk manőverezéssel
és sebességének állandó változtatásával lehetetlenné tette a célzást. Az egyik ellen
séges repülőgépet a cs. és kir. repülők lelőtték. Egy órával később egy tengeralattjáró
támadta meg a HELGOLAND-ot és a mögötte menetelő LIKA H-t, eredménytelenül.
A K 207 bombákat dobott a tengeralattjáróra, amely a tiszta vízben jól látszott felül
ről, bár 12 méter mélyen — periszkópmélységben — feküdt a víz felszíne alatt, de
találatot nem ért el.
1917. november 12-én a NOVARA (parancsnoka hg. Liechtenstein fregattkapitány)
indult bevetésre az Otrantói-szoros északi védővonala, illetve a Brindisi—Valona
hajózóúton található ellenséges egységek ellen a 88 F, a 85 F és a 96 F torpedónaszá
dokkal. A viharos idő, a magas tengerjárás miatt a torpedónaszádok hamarosan
visszafordultak. A NOVARA egyedül folytatta útját, de szintén kénytelen volt
visszatérni.
Ugyanígy vissza kellett fordulniuk november 22-én az otrantói tengerzár elleni
vállalkozásra elindult 85 F, 88 F és 93 F torpedónaszádoknak is.
1917. december 13-án a TÁTRA, a BALATON és a CSEPEL indult el az Öbölből,
hogy az Otrantói-szorosban ellenséges szállítóhajók után kutasson, illetve őrhajókat
süllyesszen el. Éjfél körül gyorsan közeledő ellenséges egységeket észleltek, de csak
kb. 1000 méterről tudták megállapítani, hogy romboló-csoportba ütköztek. A TÁTRA
kilőtt egy torpedót, majd visszafordultak, mert a parancs szerint csak akkor bocsát
kozhattak ütközetbe, ha megbizonyosodtak arról, hogy az ellenség gyengébb náluk.49
Nagyobbszabású összecsapásra az Otrantói-szoros térségében csak közel egy évvel
az 1917. május 15-i NOVARA-akció után került sor, mégpedig 1918. április 22-rőí
23-ra forduló éjjelen.50

48 A témát, az ütközetet számtalan szerző feldolgozta. Leírásunkat elsősorban Sokol munkájára támaszkodva ké
szítettük, kiegészítve Kőnek Emil, Martiny Miklós és Scholts Andor e tárgyú munkáival, valamint a Marine, ütstern—Heute 1977/2., 1979/1. és 1980/3. számaiban megjelent tanulmánvokban foglaltakkal.
49 Sokol: i. m. 548—550. o.
50 Sokol: i. m. 550—551. 1. és Martiny: i. m. 204. o. Ebben az akcióban az UZSOK rombolón szolgált a gyakran
hivatkozott alapvető munka szerzője, H. Sokol fregatthadnagy.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

KELENTK JÓZSEF

EGY FOGOLY TÖRÖK TISZT VALLOMÁSA
A GYŐRI VÁR ÉS HELYŐRSÉG ÁLLAPOTÁRÓL
1597 -BŐL1

A XVI. sz. második felében Győr, Komárom és néhány más, a Duna-völgyi
fő közlekedési és szállítási útvonalat elzáró, biztosító vár kiemelkedő fontossággal
bírt. Fontosak voltak egyrészt a magyarság számára, amennyiben jelentős területe
ket oltalmaztak a török portyázásoktól, úgy-ahogy biztosítva ezzel a „békés" ter
melőmunka feltételeit. De kiemelkedő szerepet játszott Győr a bécsi Haditanács által
kialakított védelmi elképzelésekben is. Komárom és Győr volt az a két megerősített
támpont, élelmiszer-, fegyver- és lőszerkészletekkel, amelyek segítségével a császári
hadak elzárhatták az osztrák területek felé tartó török csapatok útját.
A védelemnek maximálisan kedvező terepviszonyok és a két jól kiépített erőd se
gítségével többszörös túlerő is feltartóztatható volt.
Mindezek ismeretében talán mi is beláthatjuk, átérezhetjük, milyen sokkoló hatású
lehetett mind a magyarok, mind Bécs számára ennek a stratégiai fontosságú erősség
nek az elvesztése.
A hadvezetőség nem is nyugodott, míg az 1597-es sikertelen ostrom után 1598.
március 29-én a Schwarzenberg és Pálffy vezette csapatok rajtaütéssel vissza nem
vették a várat.
De az ellenfélnek is rengeteg gondot és fejfájást okozott ennek a fontos, de a török
védelmi rendszerből kiugró és attól tulajdonképpen elszigetelt erősségnek az ellátása,
védelmezése.
Az alábbiakban közölt forrás érdekes adalékokat tartalmaz arra nézve, hogy mi
lyen komoly utánpótlási, anyagi és katonai nehézségekkel kellett a török katonai ve
zetésnek már a tizenöt éves háború kezdeti időszakában szembenéznie.
További érdekessége a forrásnak, hogy a magyar végváriak leveleiből már jól is
mert fizetetlenség, éhezés, a kiszolgáltatottság, magárahagyatottság, félelem érzése,
a reménytelenség megjelenik az ellenfél, a török garnizon tisztjei és katonái között is.
A vallomás katonailag fontos adatait (létszámok, az erődítések állapota) mindazon
által fenntartásokkal kell kezelnünk, jóllehet az ellátási, élelmezési nehézségeket más
források is megerősítik.
A forrásszöveg fordítása során igyekeztünk mind a szöveg pontos tartalmát, mind
pedig stílusát visszaadni, érzékeltetni. Nem kevés problémát okozott, hogy a német
nyelv rendelkezik olyan eszközökkel (pl. a kötőmód megfelelő igealakjai, függő be
széd) amelyek kitűnően érzékeltetik, hogy levélben közölt információk csak állító1 Az irat a Hadtörténelmi Levéltár Törökkori Gyűjteményében az 1697/19-es szám alatt található. A rajta látható
1597. szeptember 23-i dátum azonban más kéztől — feltehetően a lajstromozó levéltárostól — származik. A vallomás
szeptember végi keltezése ellen szól az a tény is, hogy a pápai várat még ostrom alatt állónak mondja, tehát fogoly
információi feltehetően augusztus 20-a előttiek.
B helyt szeretnék köszönetet mondani Dr. Vizkelety András professzor úrnak rendkívül értékes segítségéért, amelyiyel megkönnyítette számomra a forrásszöveg értelmezését és fordítását.
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lagosak és nem bizonyosak. Annak érdekében, hogy a kihallgatási jegyzőkönyv
pergő, tényekre szorítkozó, tiszta stílusát ne törjük meg, a bizonytalanságokat nem
tudtuk minden esetben kellő árnyaltsággal fordítani.
A német szövegben a zárójelek között az eredeti rövidítések feloldásait, a fordítás
ban pedig az értelmezést megkönnyítő, pontosító kifejezéseket helyeztük el. Az
átírt szöveg hűen követi az eredeti bekezdésbeosztást, a sorvégek azonban, helytaka
rékosság miatt, nem esnek egybe az eredetiekkel. A gyakorta előforduló, két ponttal
felüljelölt „ y " pedig nyomdatechnikai okokból nem volt visszaadható.
Ruschan Vaida ist ain Obrister Leüttenambt zue Fünfflcirchen gewesst, und mit dem Yezig
Baß a gehn Raab khomben hat daselbsten kheinen beuelch gehabt sond (er) n íme Baßa attain auff
weittere befürd(er)ung
auffgewartt.
Er ist von Jula auß Ober Hunger gebüertig, und khinder weiß gefangen worden.
Er ist geshickht worden von Baßa auß Raab zum Serdar mit brief en, wnd hat im beuelch gehabt,
demselben nachzuziehen, wo er Ihne antreffe, und Ime die brief zuüberantwortten.
Der Baßa aus Raab, hab Ime, dem Serdar mündtlich anzuezaigen beuelchen Er wüsse sich zuerind(er)n wie of fter so wol Ime, alß dem Baßa zue Ofen dises hauses vngelegenhait, und d(a)z es
mit wenig volckh versehen großer mangel an Profiant und munition erscheine, zuegeschrieben, Dieweil
dann die Christen berait Papa belegt, und es, wie nicht zuezweiflen, in wenig Tagen einnemben
möchten, Seye leichtlich zuerachten, das sie under Raab ziehen, und es ernstlich angreiffen werden,
Solle nun khein volckh hilf f noch Profiant, noch munition vor d (er) belegerung hinein khomben,
So seye es unmöglich, d(a)z sie d(a)z hauß hungershalb erhalten khünnen.
Gar wenig Profiant sej darinnen, domain alß er außgezogen verhanden gewesst, aber die Biskoten,
so die unserigen drinnen gelaßen hetten sie noch alle beysamen gehabt darzue noch zway
Tausent
und Fünffhund(er)t
Mezen Gersten, die sie noch im winter hinein gebracht, Vber d(a)z sein kurz
vor seinem verraißen, 140 Wäg (en) mit allerlaj Profiant hinein khomben
Die Gersten sej in die Profiant gelifert, und nicht under die Kriegs leütt außgethailt worden.
Dann Inen khein mehrere Profiant zue khumbt, sej unmöglich, das sie sich vber and(er)thalb oder
auf fs maisst zwen Monat erhalten khünnen.
Umb 8 Asperl Brot khan ain Mann auf ain mahl essen, und doch auch nicht zum benüegen.
Fünffhund(er)t
unnd Sechzig Dumblien seind drinnen, aber nicht alle beritten, khünnen khaum
Ir 80 auffsizen.
Vier Aga sollen drinnen sein, haben aber alle vier, nur hund(er)t und Zwainzig Bestien, so den
Iren ain Jed weder 100 und(er) Ime haben solle.
Czebeschi seindt schüzen, solten Ir 900 sein, aber über 500. nit verhanden.
Im Register sollen 700 Janitscharn sein, aber nicht mehr alß 200. verhanden.
Isarelli Schüzen, sollen 400 sein, aber nicht mehr als 80
verhand(en).
Asap das sein Nassadisten, sollen 300 sein, aber niht mehr als 80 Jezunder und haben 3 Scheikha.
Püxenmaister und ffeuerwerchere sambt der Artolorej Personen in allem 100.
Hundert handtreicher und schneller seindt drinnen.
Deß Baßa hoffgesindt erstreckht sich mit sambt seinen Jungen auff 150 Personen.
Dreissig oder vierzig Marteloßen sein drinnen.
Sonsten sej khain and (er) s volckh, weder kauf f noch and (er) e handtwerchsleutt
drinnen.
Alß er wegkgezogen, sein bej 500. Ochßen und khüe, und 1000 Schaff drinnen gewesst.
Das so wenig Türggen her auß fallen ißt die Vrsach, das sie sich fürchten, man möchte Inen d(a)z
Thor abrennen, wie dann den von Stuelweißenburg geschehen ist, vnnd hetten Inen die Vnßerigen
damaln starckh nachgesezt, so hetten sie Inhen Weißenburg abgedrungen.
Die Passteyen, so sie selbst Zersprengt, haben sie wieder gebaut und die Prustwährn erhöcht, und
tnit Prettern verschlagen Löcher darein gemacht, das sie mit den handtröhren dardurch schießen
khünnen.
Die Mina, so die unserigen in die Passtey gemacht, haben sie wieder verschlitt und vermacht.
Die Kirchen und Turn haben sie nit außgefüllt.
Khaine Kazen haben sie gepaut, attain ettliche Sumerheußl, obenauf den heußern.
Den Thurm bey der großen Kirchen, den sie selbst niedergeschoßen, haben sie nur mit Prettern
verschlagen laßen.
In sechs Monatten, hette man Inen kheinen Pfening geben, davon sie zwar unwillig worden, aber
der Baßa, habe sie wider gestillt, und vertröst, er voll destwegen dem Türkisch (en) Kaißer schreiben.
Alß er zue Raab außgezogen, hab der Baßa die Aga für sich erford(er)n, und sie befragen laßen,
wie starckh d(a)z kriegsvolckh in allem drinnen sey haben sie Ime zue antwortt geben, 3000 Wehr
haff ter Matin.
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Alle die sluelch, so die Christen drinnen gelaßen, seindt noch durinnen v (er) hand (en) sie haben
auch die zway große stuekh so bescliedigt gewest, umbgießen laß (en).
Zway Tausent Centner ľuluer sein drinnen, so thails die unßerigen drinnen gelaßen, das maisst
aber der Sinan Baßa, in seinem abzug daselbst hin verordnet.
Vier große Zerbrochne stuekh, so d (en) Sinan Baßa drinnen gelaßen, ligen vngefasster auf der
Erden.
Von der entsazung waiß er nichts zuesagen, sej darumb außgeschickht word (en) d (a) s er nach dem
S'erdar fragen solle.
Unser Kriegsvolckh, alß wie under Papa gezogen, haben sie auff 60 Tausent geschäzt.
Bey Sexard ist er von den hussar n, und heyduckh gefangen word (en).
Vber 40 gefangner Chrissien, sein domain in Raab nicht geweßen.
Ruschan vajda a parancsnok helyettese volt Pécsett, 2 és a mostani basával jött Győrbe, o t t
megbízatása nem volt, csak a basa további utasítására várt.
A felső-magyarországi Julan(?) született ós gyermekként került (török) fogságba.
A győri pasa levelekkel a szerdárhoz küldte, megparancsolta hogy keresse meg, s ahol előtalálja,
adja át neki a leveleket.
A győri pasa megparancsolta, szóban (is) hívja fel a szerdár figyelmét arra, hogy emlékeznie
kellene hányszor írt már — mind neki, mind a budai basának — a vár rossz állapotáról, hogy ke
vés az őrség és nagy a hiány élelmiszerben, lőszerben.
Közben, mivel a keresztények már megszállták Pápát, és azt — ami nem kétséges —
néhány nap alatt elfoglalják, könnyen elképzelhető, hogy Győr alá vonulnak ós komolyan ostrom
alá veszik.
H a az ostrom előtt sem erősítést, sem élelmiszert, vagy lőszert nem lehet bejuttatni, úgy — az
éhség m i a t t — nem lenne lehetséges a vár megtartása.
Ruschan vajda elindulásakor igen kevés élelem volt a várban de a kétszersült amit a mieink hagy
t a k ott, 3 még mind megvolt, ehhez járul még 2500 mérő 4 árpa, amit még a télen szállítottak be.
Ezen kívül kevéssel elutazása előtt több mint 140 szekér különféle élelem érkezett.
Az árpát a profunt(ház)ba 6 szállították, ós nem osztották szét a katonák között.
H a nem kapnak több élelmiszert, lehetetlen lesz másfél, legfeljebb k é t hónapnál tovább ki
tartaniuk.
Nyolc asperl-nyi G kenyeret k a p h a t mindenki egy étkezésre, ami azonban nem elégséges.
Ötszázhatvan gyumlia 7 van a várban, de nincs mindegyiknek lova, alig nyolcvan szállhat lóra
Négy aga szolgál a várban, de mindegyikük csak százhúsz beslivel, 8 állítólag azonban egyikük
nek sincs száznál t ö b b embere.
Lövész dzsebedzsinek 9 kilencszáznak kellene lenni, de ötszáznál nincs több.
A jegyzékben 10 állítólag hétszáz janicsár van, de nincs t ö b b mint kétszáz.
Isarelli( ?)X1 lövésznek kétszáznak kellene lenni, de nincs több mint nyolcvan.
Naszádos aszabnak 1 2 háromszáznak kellene lenni, de most nincs több mint nyolcvan, és három
sajka.
P a t t a n t y ú s és tüzes szerszám készítő a tüzérszemélyzettel együtt összesen száz fő.
Száz főnyi (tüzérségi) segédszemélyzet ós (lőszer)rakodó van a várban.
A pasa udvarnépe, az apródokkal együtt százötven emberre rúg.
Harminc, vagy negyven martalóc 1 3 van a várban
Ezen felül semmilyen más nép, sem kereskedők, sem kézművesek nincsenek a várban.
Amikor (Ruschan) ú t r a kelt, közel 500 ökör és tehén ós 1000 birka volt a várban.
2 Az Oberstleutnant szószerinti jelent éne alezredes. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a XVI. században
— állandó hadsereg nem lévén — a katonai rangok jelentései sem voltak egyértelműen tisztázottak. Egyaránt Oberstnek nevezték pl. a 3—4 ezer fős valódi ezredek élén álló tiszteket és a várak, helyőrségek, kisebb önálló katonai egy
ségek parancsnokait is. Ilyen megfontolásból fordítottuk az „Obrister leüttenambt" kifejezést a szövegkörnyezet alap
ján inkább parancsnokhelyettesnek.
3 Tudniillik a vár 1594. évi feladásakor.
4 Metze, magyarul mérő. A száraz űrmértékek koľé tartozó mérő osztrák területen általában 61,4 litert jelent, de
a bécsi mérő 42,6 a győri pedig csak 31 litert foglal magába.
5 A német szövegnek véleményünk szerint két, lényegileg azonos értelmezése is lehetséges. Az első szerint az „in
die Profiant" kifejezés a prófuntházat, az élelmiszerraktárát jelenti. A másik szerint a kérdéses kifejezés arra utal,
hogy az árpát tartaléknak, raktári készletnek tekintették.
6 Az Asperl török pénzegység.
7 Gyumlia = gönöllü, török lovas katona.
8 Besli, török könnyű lovas.
9 A dzsebedzsik eredetileg a fegyverek karbantartásával, javításával foglalkozó gyalogos katonák. Ezért meglepő
és egyben óvatosságra intő, hogy forrásunk többszázas létszámban említi őket.
10 Az „Im Register" kifejezés feltehetőleg a hivatalos török zsoldjegyzékre utal.
11 Az isarelli elnevezés jelentését sajnos eleddig nem sikerült tisztáznunk.
12 Az aszab a janicsároknál gyengébb harcértékű zsoldos gyalogos, illetve tengerészkatona.
13 A martalócok török szolgálatban álló, de keresztény hitüket általában megtartott irreguláris könnyűlovasok.
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Hogy csak kevés török ü t ki a várból, annak oka az, hogy félnek, elvágják őket a vár-kaputól,
ahogyan az Székesfehérvárnál történt. H a akkor a mieink erősen üldözték volna a törököt, ki
szoríthatták volna őket Fehérvárból.
A bástyákat — amiket ők robbantottak fel — újjáépítették, a mellvédeket is megépítették
és bedeszkázták, a puskások számára lőréseket is készítettek.
Az aknát — amit a mieink készítettek a bástyába — feltöltötték és betömték.
A templomot és a k a p u k a t nem töltötték fel.
Kavalliereket nem építettek csak néhány nyári lakot(?) 1 4 a házak tetejére.
A nagy templomnál lévő tornyot — amit ők lőttek szét — csak deszkákkal rekesztették el.
H a t hónapja egy fillért sem a d t a k nekik, ezért aztán elégedetlenek voltak, a pasa azonban le
csendesítette őket és azt ígérte, hogy a szultánnak is ír az ügyben.
Amikor ő (Ruschan) Győrt elhagyta, a pasa magához rendelte az agákat ós megkérdezte,
hogy mindent összevetve hány főt tesz ki a vár őrsége. 3000 fegyverbíró embert, felelték az agák.
Minden ágyú, amit a keresztények a várban hagytak, még o t t van, a két megrongálódott nagy
á g y ú t is újraöntötték.
Kétezer mázsa 15 lőpor van a várban, amit részben a mieink h a g y t a k ott, legnagyobb részét
azonban Szinán pasa rendelte oda elvonulásakor. 16
Az a négy nagy széttört ágyú, amit Szinán pasa hagyott a várban, ágyazatlanul hever a földön.
A felmentő hadról (Ruschan) nem tud semmit sem mondani, azért küldték ki, hogy a szerdárt
megkeresse.
A P á p a alá szállt h a d u n k a t hatvanezer főre becsülték.
A hajdúk és huszárok Szekszárdnál fogták el.
Szerinte 40 keresztény fogolynál akkoriban (mikor ő o t t tartózkodott) nem volt t ö b b Győrben.

14 A „Sumerheussl" kifejezés az adott szövegkörnyezetben meglehetősen nehezen értelmezhető. Talán az 1594-es
ostrom során lebontott tetők helyére került ideiglenes építményeket jelölték ezzel a szóval.
15 Centner = mázsa. Koronként és területenként változó súlymérték, itt feltehetőleg kb. 56 kg-ot kell értenünk
alatta.
16 1594 októberében.
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RÁKÓCZY ROZÁLIA

I. LIPÓT FEJADÓRENDELETE

A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményébe 1957-ben, vásárlás útján került a 3337/Nyt.
leltári számú nyomtatvány. Mérete körülvágott állapotban 62x64,5 cm. Nagyon jó
minőségű, vízjel nélküli merített papírra 1 nyomtatott szövegéből az anyag rendkívüli
szennyezettsége miatt alig lehetett olvasni valamit, de megállapítható volt, hogy
I. Lipót fejadórendelete. Az évszám betűkkel szerepel a szöveg végén, korábbi tulaj
donosa azonban, valószínű az egyszerűség érdekében — sajnos, kitörölhetetlenül —
tintával, a XIX. században, de még a XX. század elején is használatos számformával
rávéste a szöveg aljára az 1690-es évszámot.2
Az eltelt néhány száz esztendő, a korabeli használat, valamint a későbbi hányatta
tás miatt a pátens szomorú képet mutatott. Megbarnult papírján vízfoltok, sár, egyéb,
megállapítható és megállapíthatatlan eredetű mechanikus szennyeződés, tintás ujj
lenyomat éktelenkedett. Szerencsénkre, sem gombás, sem egyéb élősködőtől szár
mazó fertőzést nem lehetett kimutatni.
Az egész nyomtatványt — valószínű, már a keltezéshez közeli időpontban — a kor
ban szokásos módon hat részbe hajtották, s többször hajtogatták. Külső oldalán
címzés nincs, csupán korabelinek ítélhető kézírással valami okból történt besorolást
mutató Nr. jelzés, ahol maga a szám már elhalványodott, valamint pátens voltának
megjelölése. Az egyszeri hajtás nem ártott volna a masszív rongypapírnak, sajnos
azonban túlságosan sokszor hajtogatták, a kiszáradt és elfáradt papír szinte eltörött,
a törésvonalak mentén szálkásan beszakadt. A párhuzamos szakadások megmutatták
a merítőszita erősítő drótszálait. Ezen a részen vékonyabb volt a papír — a merítés
kor kevesebb massza maradt a szitán — és az anyag mára már laskavá esett szét.
Restaurátora, dr. Magyar Ivánné Szabó Zsuzsanna varázslatos munkát végzett.
Kimosta, lemosta, kifehérítette, rétegeire szétszedte, megerősítette, újra enyvez
te, vasalta : egyszóval teljes egészében — a törésvonalak mentén keletkezett anyag
hiányos részek kivételével — olvashatóvá tette a veretes szöveget: „Wir Leopold
von Gottes Gnaden, erwoehlter Roemischer Kaiser..." — ,,Mi, Lipót, Isten kegyel
méből választott római császár..." 3
Az egész pátens gyakorlott nyomdára valló szedése, szép tükre — amelyen még a
későbbi, eléggé otromba, leginkább a felső részt érintő körülvágás sem csúfított so1 A szennyezett papíron még a merítőszita nyomai is alig-alig látszottak, vízjelet egyáltalán nem lehetett felfedez
ni. Sajnos a restaurálás után is azt kellett megállapítanunk, hogy sehol, még a roncsolt részeken sem maradt vízjelre
utaló rajzolat. Igen nagy szerencse lett volna, ha a papír hátoldalán, netán rizsmanyomat — kötegnyomat — van,
de a restaurálás előtti gondos vizsgálat sem talált ilyet.
2 Az iraton harnás, majdnem fekete a tintás írás, minden bizonnyal csersavas, vagy gubacstintát használtak. Ké
miai vizsgálatot erre vonatkozóan nem végeztünk. A papír kevéssé károsodott a tintás részek alatt — nem lyukadt
ki —, nem vált törékennyé a tinta mellett; a papír jó minőségét és hagyományos előállítását bizonyítja. A papír
még megfelelő mennyiségű meszet tartalmaz ahhoz, hogy a levegő és egyéb károsító anyagok hatására keletkező
— keletkezett — kénsavat közömbösítse. A XVII. század második felétől ugyanis egyre inkább megszűnik a mész
használata, a rongy fehérítésére timsót használtak, az így előállított papírt a gubacstinta jobban roncsolta. A hagyo
mányos technológiát a kisebb papírmalmok tovább őrizték. (De a papír készítési helyét nem is kíséreltük meghatá
rozni.)
3 Dr. Gombos János (Bécs) és a szerző nyersfordítását dr. Zachar József öntötte irodalmi, közölhető formába, ame
lyért, valamint tanácsaiért és szakmai segítségéért a legmesszebbmenő köszönet illeti.
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kat —, barokk iniciáléja egységes, harmonikus képet mutat. Az összbenyomást
kissé rontja a szép metszésű gót betűk közé iktatott nehézkes antikva, amellyel — kel
lő következetesség nélkül — az idegen, főként latin eredetű szavakat szedték.
Korábbi tulajdonosára vonatkozóan tetszetős feltételezéseink lehetnének. Az eladó
— ma már nem él — hivatásszerűen foglalkozott műtárgyak felhajtásával, közöttük
könyvek és nyomtatványok adásvételével is. Tulajdonába kerülhetett a pátens ma
gángyűjteményből — akár a körmendi Batthyány levéltárból is — éppúgy, mint va
lamely szétszóródott megyeházi iratanyagból, menekített közgyűjteményi ingóságok
közül avagy az Elhagyott Javak Kormánybiztosságától, az Árverési Csarnok kíná
latából, esetleg az 1945-ös, még katalógus nélküli aukciók egyikéről. Ma már, ha volna
is ennek különösebb jelentősége, nem kideríthető. Ügyfelünk az eladást hivatalosan
bonyolította le, büntetőjogi felelőssége tudatában a nyomtatványt saját tulajdona
ként jelölve meg.
A pátens e kézirat nyomdába adásának idején hazai polgári közgyűjteményben
nem található, nem szerepel sem forrásközlésként, sem hivatkozásként az ismert
kézikönyvekben vagy történeti munkákban. Ausztriai levéltárakat nem volt mód
személyesen felkeresni, így e tekintetben csak másodlagos forrásokra lehetett tá
maszkodni.
Említettük, hogy esetleg Batthyány-tulaj don volt a pátens, avagy előfordulhatott
még példány Batthyány-anyagban, esetleg még előtalálható is. Ennek oka a Batthyá
ny és a pátenst ellenjegyző Strattman családjának kapcsolata — Batthyány Ádám
felesége Strattman Eleonóra, a házasságot a bennünket foglalkoztató korszakban
kötötték — de az Országos Levéltár repertóriuma a hercegi család levéltáráról nem
biztat sok eredménnyel. A zömmel gazdasági iratokat tartalmazó együttes P szekció
jának 248—250. raktári számú török vonatkozású iratai az annotáció szerint kizáró
lag kéziratos darabokból állanak, ezek kárjegyzékek, hadicselekményekről készült
feljegyzések, vegyes levelek és jegyzetek. Segédlet ehhez nem készült. A katonai
iratok (252—257. raktári számon) viszont csak 1700-tól őriznek utasításokat, leira
tokat. Az annotáció megjegyzésként még annyit közöl, hogy katonai jellegű iratok
találhatók a megfelelő családtagoknál is.4
Indoklást kíván a polgári kitétel: az egyházi gyűjtemények kívül maradtak a kuta
tás körén, katonai anyagot tartalmazó ottani fondokban viszont még előfordulhat.
Ez a szisztematikus keresőmunka majdnem lehetetlen a mai kutatási viszonyok kö
zött. A véletlenre vagyunk utalva, s szerencse még kezünkre játszhat, bár pátensünk
értékét pillanatnyilag növeli, hogy az egyetlen ismertnek tekinthető.
Az 1918-ban alapított Hadtörténeti Levéltár gyűjteményébe nagyobb mennyiségű
irat az első világháborút követően került, amikor a magyar és magyar vonatkozású
anyagot a bécsi Kriegsarchiv állományából a magyar katonai levéltárnak kellett
kiszolgáltatni5. Az e tárgyban 1926-ban aláírt egyik egyezmény kifejezetten kéziratos
4 Az Országos Levéltár leltárai, többek között: A herceg Batthyány család levéltára (Levéltári leltárak 16.), (a
továbbiakban: LL); Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában (LL 11.);
Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (LĹI./11.); A Magyar Országos Levéltár anyagáról készült mikrofilmek
a Filmtárban (L. alapleltárak I. 13.); Levéltári anyagról készült mikrofilmek az Országos Levéltár Filmtárában (LL
84.); Ausztriai levéltári anyagról készült mikrofilmek (LL 46.). A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai
1—2. k. (LL 76.).
Bibliográfiák, többek között: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széché
nyi Könyvtárban (összeáll. : Hubay Ilona) Bp., 1948., valamint ennek kéziratos, naprakészen kiegészített példánya az
OSZK Régi és ritka nyomtatványok tárában (18.257 ltsz.).
Lássák, ismerjék a világ minden népei... Magyarországi és magyar vonatkozású röpiratok, újságlapok 1485—1849
(összeáll. : Vámos Éva) Bp., 1981.
Hungarica : Ungarns betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften (gesammelt u. bearb. Alezander
Apponyi. Bd. IL, XVII., und XVIII. Jh. bis 1720.—München, 1903. ua. Bd. IV. (Neue Sammlung) besorgt von L.
Dézsi. München, 1927.; valamint a Régi magyar könyvek és a Régi magyarországi nyomtatványok megfelelő kéz
iratos, naprakészen kiegészített kötetei az OSZK Régi és ritka nyomtatványok tárában.
Átnéztem még az OSZK Kézirattár megfelelő évszámú anyagát is, általában előfordul nyomtatott darab is a kéz
iratok között, de kutatásom eredménytelen volt.
Ezúton köszönöm az Országos Széchényi Könyvtár Régi és ritka nyomtatványok tárának — az Apponyi gyűjte
ménynek — valamint a Kézirattárnak szíves segítségét.
5 Übereinkommen zwischen der königlich ungarischen Regierung und der österreichischen Bundesregierung, bet
reffend die Archive. Baden bei Wien, am 28. Mai 1926. — Beilage zum Archivübereinkommen zwischen Österreich
und Ungarn vom 28. Mai 1926. Az egyezmény eredeti szövege a Hadtörténelmi Levéltárban. Továbbá: Übereinkom
men zwischen der königlich ungarischen Regierung und der österreichischen Bundesregierung betreffend das ehemals
k. u. k. Heeresmuseum. Baden hei Wien, am 28. Mai 1926. Másolat az egyezmény eredeti szövegéről a Hadtörténeti
Múzeum Könyvgyűjteményébei,, V 1101.
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anyagról intézkedik a Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, a Hofkammerarchiv,
a Staatsarchiv des Innern und der Justiz, az Archiv des Bundesministeriums für
Finanzen és a Kriegsarchiv állományával kapcsolatban. A továbbiakban a Bibliothekund Kartenabteilung anyagáról is intézkedik, két, 187, illetve 197 tételt tartalmazó
jegyzéken (Subbeilage A és B), amely jóllehet nyomdatermékekről (Druckwerke)
szól, csak könyveket sorol fel. Még a katonai folyóiratok (Militärische Zeitschriften)
is külön jegyzéken szerepelnek éppúgy, mint a katonai névtár, a Schematismusisorozat. A bennünket érintő korszak csak általánosságban említett a levéltári anyag
nál is: Ungarische Urkunden, illetve Urkunden ungarischer Provenienz.
Az ugyanekkor aláírt másik egyezmény a két hadimúzeum gyűjtőkörét, a tárgyak
nemzeti hovatartozását határolja körül.
Jóllehet a rendelkezés, illetve egyezmény kiegészítő nyilatkozata „közös kultúrkincset", illetőleg „szellemi közvagyont" (patrimoine intellectuel) említ, a melléklet
kizárólag fegyvereket és felszerelési tárgyakat sorol fel. Az egyleveles nyomtatvá
nyok, plakátok valamennyi egyezmény és jegyzék figyelmét elkerülték.
Részletes felsorolás nélkül, csomónként, vagy dobozonként is került Magyarország
ra levéltári irat, s közte egy-egy nyomdatermék. 1927-től folyamatos volt az anyag
átadása, illetve részbeni átadása. A részbeni átadás azt jelentette, hogy az 1960-as
évek óta alkalmazott mikrofilmezést megelőzően vagy Budapesten, vagy Bécsben,
a helyszínen, kéziratos másolásra adta ki a Kriegsarchiv az iratokat, a bevégzett
munka után visszaszolgáltatták azokat eredeti őrzési helyükre.
Az ily módon magyarországi állományba került ún. török kori iratok között is elő
fordul néhány nyomtatvány (az állag 1500-tól 1789-ig tartalmazza az iratokat),
a mi pátensünk azonban nincsen ezek között sem.6 A közelmúltban került sor — Buda
várának 1686-os visszavétele kapcsán — a XVII. századi anyag újbóli átnézésére ; a
mai napig újabb eredménnyel ez a munka sem járt.
A magyar vonatkozású anyagot tartalmazó — és e vonatkozásban eddig feltárt —
gyűjteményekből is hiányzik Lipót e rendelete. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy
az Alsó-Ausztriára vonatkozó különgyűjteményck még nem kerültek feltárásra, s mi
magunk sem nézhettünk személyesen utána. 7 Természetesen, az átnézett gyűjtemé
nyek jegyzékéből esetleg ki is maradhatott, mert nem tekintették magyar vonatko
zásúnak, hiszen Alsó-Ausztriáról és Alsó-Ausztriához szól. A pátens egyetlen kitétele
azonban magyarországi vonatkozásra utal, a pénzt egy „Magyarországon felállítan
dó erős hadsereg" költségeire kérik, hogy itt végre is „megállítható legyen a gaz törö
kök hada".
A bibliográfiai — repertóriumi — válogatás szempontjaként elfogadhatnánk, hogy
ezért ez még nem magyar, mivel tartalma kizárólag Alsó-Ausztriára érvényes. De a
már fentebb idézett mondat miatt mi mégis annak tekintjük: „...eine genügsame
Armada in Hungarn ins Feld zu stellen..."
Nem célunk itt a törökellenes harcok költségeit, Magyarország és az örökös tarto
mányok anyagi hozzájárulását részletezni, mégis, röviden szólnunk kell ezekről.8
Habsburg (I.) Ferdinánd 1527. évi I. dekrétumának 8. cikkelye kimondta, hogy
minden egyes kaputól egy-egy forintot kell beszedni, a rendek azt meg is szavazták.
6 Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori iratok, 12. doboz 1686—1696.1690-ből egyetlen irat található, német nyelvű,
kéziratos, április 22-én kelt a császári-királyi hadsereg magyar csapatokkal való megerősítésének tárgyában. Az ira
ton átengedési bélyegző: Überg. an Ungarn ad Pkt der Bige zum Archivvertrag Siehe KA 75/1927. (1. az 5. jegyz. is.)
1690-es dátummal nincs nyomtatvány az anyagcsoportban.
7 Haus, Hoí- und Staatsarchiv, Bécs: A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai, 1. k. : A birodalmi udvari
tanács és a birodalmi udvari kancellária levéltára 2. rész: Tematikai levéltár, (összeáll. Buzási János) Bp., 1979. —
OL. Kézirat —• (Levéltári leltárak 76.) 274—275. o. Deduktionen: Magyar vonatkozású nyomtatványok (1530—
1790): uo. 2. k. 85—99. o. Militaria.
8 L. az általánosan használt történeti munkákat, többek között: Magyar történet. IV. k. A tizenhatodik század
<írta Szekfű Gyula) 1. kiad., Bp., 1934. A magyar állam bevételei: 134—136. o. A végvárak fenntartása, a befolyt jö
vedelmek elköltése: 138. o. Török segélykérő magyar országgyűlési küldöttség a birodalmi gyűléseken: 139. o. A bi
rodalmi segély, Türkenhilfe: uo.; Magyarország hadtörténete két kötetben (főszerk. Liptai Ervin) Bp., 1984. A had
viselés pénzügyi része: 1. k. 326—328. o.; Magyarország története 3/1. k. 1526—1686. (szerk. Várkonyi Ágnes) Bp.
1985. Türkenhilfe: 429. o., Römermonat: 430. o. Hatáskör, rendek, központi hatalom: 614—623. o.
Továbbá: Corpus juris hungarici (a továbbiakban: CJH) 1526—1656. évi kötetei: Az örökös tartományokat is
illető hadi és pénzügyeket nem intézik feltétlenül a magyar kancellária útján : 328. o. A tiszta magyar ügyekben is a
német—római birodalmi kancellária dönt. 1569. évi 38. t e : uo. 350. o.

— 80 —

Behajtania a bécsi Udvari Kamarának, illetve a kamara megbízottainak kellett.
Ferdinánd 1526-ban szervezte meg a bécsi Udvari Kamarát a német-római császár
ság központi szervezetének mintájára. 1528-ban Magyarországon is felállította a
Magyar Királyi Kamarát a régi kincstartóság helyett Buda, 1531-től Pozsony szék
hellyel. A Szepesi Kamarát Kassa központtal 1566-ban szervezték. A kamarák fel
adata a királyi jövedelmek kezelése volt, de önállóságukon nagymértékben csorba
esett, mivel alárendeltettek a bécsi Udvari Kamarának. E mellett és ráadásul
még a legtöbb magyarországi bánya, továbbá a Nyugat-Dunántúl királyi jövedel
meit a Magyar Királyi Kamarával egyenrangú alsó-ausztriai kamarai megbízottak
szedték be.
A Ferdinánd által felállított Magyar Királyi Kamara hatásköre, a hadiadót nem
számítva, elvben az összes közjövedelem igazgatására kiterjedt, így a még Károly
Róbert által a kincstár elmaradt jövedelmeinek pótlására bevezetett kapuadóra
(telek-, vagy portális adóra) is. Az 1527. évi dekrétum azonban ennek beszedését
a bécsi kamarára bízta. Ezen túlmenően a magyar kamara kezelte a vártartományok
ból befolyó összegeket — abban az esetben, ha a központi hivatal megkerülésével
nem hajtották be és még volt mit. A közvetlen beszedésre viszont a vártartomány
kényszerült, hiszen központi ellátmányt nem kapott. Egyszerűbb is volt az ismert
viszonyok között ez az út, mintha oda-vissza utazna — és kézen-közön ugyancsak
fogyna — a pénz.
Mindezeken kívül létezett a fejadó, török adó „Türkenhilfe", amely nem a magyar
országgyűlés ügye, erről a német-római birodalmi gyűlés döntött. Ferdinánd óta a
török adó a birodalmi gyűlésben a vallási kérdések után közvetlenül következett,
Miksa és Rudolf idején azonban már legelsőként tárgyalták. A török segélyt a biro
dalmi követek esetenként több évre szavazták meg, s ebből részesedést kérni a ma
gyar országgyűlés küldöttei is megjárták a birodalmi összejövetelt. A kiutalást bár
jóváhagyták, kifizetésre alig került, hiszen ez az adó a tartományokban is rendre
behajthatatlan maradt. Rendi gyűlés megszavazta adóról lévén szó, ez lett a behaj
tás akadálya is, nem lehetett közadók módjára kezelni és végrehajtani.
Az egész pénzügyi, bevételi-kiadási, hadiköltségvetési ügy a közös Habsburg
uralkodó személye miatt egyszerre német-római birodalmi, Habsburg-birodalmi,
örökös tartományokbéli és magyar ügy. így történhetett meg azután az is, hogy a
magyarok hol ismerték, hol nem a befolyt pénzeket és összegeket, s hol beleszólhat
tak, hol nem a felhasználásába. Beleszólni ugyan nagyon szerettek volna: már az
1567-es országgyűlésen sérelmezték, hogy a tiszta magyar ügyekben is a „német"
kancellária dönt: erre a nyílt panaszra született azután a felülről megalkotott 40.
törvénycikk — és ezt a rendek maguk szavazták meg ! Nevezetesen : az örökös tarto
mányokat is illető hadi- és pénzügyeket nem kell feltétlenül a Magyar Kancellária
útján intézni. Ezek az ún. közös ügyek, a „mixta". És ugyan mit nem lehet ide
sorolni ?
Elvben Magyarország önállóan gazdálkodott és az országban nem voltak joghatá
lyosak az országgyűlést megkerülő rendeletek, illetve nem volt hatálya a törvényekre
nem hivatkozó — avagy csak a német-római birodalmi gyűlés határozataira hivatko
zó — pátenseknek. Mégis születtek így rendeletek, hiszen Lipót hosszas uralkodása
alatt mindössze négyszer hívott össze országgyűlést, 1659-ben, 1662-ben, 1681-ben
és 1687-ben. A négy országgyűlés mindegyikén szó esett ugyan hadiadókról, azonban
kizárólag csak a kapunkénti forintokról. A következő országgyűlésen pedig arról,
hogy miért nem szedhették be. 9
Az országgyűléseken a nemesség a kapunkénti 1 forintokon felül megajánlott a
királynak külön még egy forintot koronaőrségre, továbbá még a török ellen is 1618ban, 1625-ben, 1655-ben, 1659-ben, de ez sem folyt be időben és rendben. Az 1655-ös
5. törvénycikk a hátralékokról általában szólt, majd a 40. már konkrétan Draskovich győri püspök török elleni hadakra beszedett pénzéről érdeklődött. 1659-ben
a 4. te tette ugyanezt szóvá. Mindezeket 1662-ig nem sikerült behajtani, illetve felJelni, sőt, az 1662. évi országgyűlésen felemlegették még az 1618-as (a 35. te.) az
9 CJH 1657—1740. évi kötet, 241. o.
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1625-ös (20. te.) és az 1638-as (8. te.) kivetéseket is, mint eladdig behajthatatlant.
1687-ben a IV. törvény 26. és 27. pontja ismételten a behajtás gyengeségeiről szólt.
Egy évvel később pedig, kivévén a magyarok kezéből már majdnem minden pénz
ügyi igazgatást, 1688. április 5-én Lipót elrendelte, hogy a töröktől visszafoglalt ma
gyar területek fegyverjog alapján az Osztrák Udvari Kamara alá tartozzanak.
De sem egyik, sem másik határozatban avagy rendeletben nincs említés fejadóról.
Külön fejadóról az országgyűlési határozatokban egyetlen alkalommal esett szó^
pontosabban az erdélyi fejadó megszüntetéséről.10
Pátensünk kiadási idejéhez legközelebbi az 1687-es országgyűlés, ahol pénzügyi
kérdésekben döntöttek, a 4. törvénycikkben a kapunkénti-forintonkénti megaján
lásról határoztak a T. Karok és Rendek, de rendkívüli adóról, fejadóról, netán annak
behajtásáról, felosztásáról, vagy bármilyen, evvel kapcsolatos pátensről említéa
nincs.
Részletesen tárgyalták viszont a küldöttek a külföldiek befogadását: érdemeikre
való tekintettel, a folyó török háborúban s a jövőben is országvisszaszerzŐ magatar
tásukat feltételezve adassék magyar honosság idegeneknek is, akik tevőleges szere
pet játszottak a folyamatos török háborúkban. 11
Az ország eredeti területének folyton növekvő helyreállítása mellett azonban ezek
ben az években főként mértéktelen elszegényedésről, katasztrofális anyagi helyzet
ről szólhatunk. A század folyamán a hadügy fejlődése, az állandó hadseregek megje
lenése, a hadseregek létszámának növelése, a modernebb és drágább fegyverek elő
állítása, az egész hadsereg eltartása a költségeket igen megnövelte. Valamennyi
hadtörténelmi munka — a napjainkban is ismert és mindenki által használt forrás
munkák — egyöntetűen leszögezik, hogy a hadikiadások messze meghaladták az ál
lam bevételeit. Lipót örökös pénzszűkében tartotta hadseregét, s örökösen rendkívüli
segéllyel, rendkívüli adóval teli kérésekkel fordult birodalmi gyűléséhez.
A birodalmi gyűlés, a számos kisebb-nagyobb államot egyesítő Német-Római Biro
dalom törvényhozó szerve — többek között a rendkívüli adók megajánlása céljából
— esetenként ült össze a császár hívására, a császár és a választófejedelmek egyhangú
döntése alapján. A határozathozatalt követően azután egy újabb határozatban ki
mondták feloszlatásukat, s nem is gyűltek össze a következő hívásig. Az 1663-as
összehívás után azonban nem oszlott fel a birodalmi gyűlés, folyamatosan üléseztek
Regensburgban — korábban változó volt a székhely — egészen 1806-ig. Az ekkor ke
letkezett és bennünket érdeklő jegyzőkönyvekben állandóan visszatérő téma a sür
gős segély (Türkenhilfe) kérése a folyamatos török támadások ellen. Ezekről azután
a határozathozatalt követően esetenként nyomtatott pátens, azaz „röplap", „plakát"
is készült (készülhetett).
Ilyen, katonai segélyekről és evvel kapcsolatos adókról szóló előterjesztést tárgyal
tak 1689-ben is,12 valamint az 1690. február 6. és december 31. közötti üléseken is.1*
Bár pátensünk tartalma nem összbirodalmi intézkedés, csupán Lipót Alsó-Ausztria
főhercegeként kiadott nyílt parancsa, mégis megeshet, hogy birodalmi gyűlésen szü
letett annak előzménye, vagy alapja. Mivel az eredeti jegyzőkönyvet nem állt mó
dunkban megnézni, nem tudhatjuk, hogy a mi pátensünk alapját képező rendelet
szerepel-e a török segélyekről szóló jegyzőkönyvekben. így végül, ha a birodalmi
gyűlés határozatán alapult is a rendelet, nem határolható be pontosan, melyik gyűlés
hozhatta az intézkedést.
Ha birodalmi határozat a pátensben foglalt rendelet alapja, kétséges annak ki
nyomtatási ideje is.

10 Az 1868. évi XXXIV. te. 2. par.: Erdélyre nézve a védelmi díj, fejadó... címei alatt gyakorlatban volt adóne
mek... az 1869. évi január 1. napjától megszűnnek. CJH 1836—1868. évi k., 446. o.
11 Adó: 1687. évi 4. te. 26—27. pont CJH 1657—1740. évi k., 3B3. o. Külföldiek befogadása: 1. uo. 354—355. o.
Német—római birodalmi kancellária dönt. 1569. évi 38. te. : uo. 350. o.
12 A birodalmi levéltárak magyar vonatkozású iratai (LL 76.) Permanenter Reichstag zu Regensburg. — 1. k. 1.
rész. 139. o. 244. csomó, 1053—1060. o.
18 ü o . 191. o. A birodalmi gyűlés jegyzőkönyve : 208. csomó.
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Korábban már említettük az 1687. évi magyar országgyűlésen elfogadott honosí
tásokat. Ekkor vált magyar állampolgárrá Strattman Tivadar Althét Henrik, római
szent birodalmi gróf, ő császári és királyi felsége belső titkos tanácsosa s udvari fő
kancellárja, a törvény szerint „Magyarország többi lakosai számába bevétetvén",
aki kancellári tisztségét az eddigi források szerint 1687-ig töltötte be, viszont 1690-es
keltezésű pátensünkön is ő az ellenjegyző.14
Az első kiadás, vagy utánnyomás kérdésében Strattman személye döntő. Ha
ugyanis, mint a Levéltári leltárak 76. kötete jegyzetben közli, 1684—1687 között
kancellár, de 1690-ben még ellenjegyző, akkor kétségen kívül utánnyomásról van szó,
rendeletet első megfogalmazása idején kinyomtatták, ezt követően ,,állva
hagyták a szedést" — udvari nyomdában és rendeletek esetében ez szokásos eljárás,
jelentése, hogy a már kiszedett szöveget tálcástól félreteszik, s így nem kell újra bí
belődni vele, ha szükségessé válik ismételt kiadása — a frissesség érdekében csak a
dátumot szedték újra.
A Strattman-családra azonban nincs adat a Batthyány család levéltári repertóriu
mában sem, csak a tartalomjegyzék által leírt Genealógia a 21/a oldalon tartalmaz
valami keveset. Magának az anyagnak az átnézésére azonban eddig nem került sor.
Tüzetesen átnézve azonban a repertóriumot, kétséges, hogy a teljes fondok laponként!
átnézése hozna-e eredményt;. Annyi így is megállapítható, hogy a Batthyány-család
1662—1703 között élt II. Ádám tagja került kapcsolatba a Strattman-családdal.
A házaspár iratai azonban nincsenek különválasztva, de nem is valószínű, hogy fel
menőre utaló adat volna bennük. Ez tehát nem hozott eredményt. Dr. Zachar József
bécsi kutatásai szerint viszont Strattman 1683-tól osztrák udvari kancellár, egészen
1693. október 25-én bekövetkezett haláláig. így teljesen természetes az ő ellenjegy
zése a pátensen, amelyet az uralkodó 1690-ben bocsátott ki. A korábbi publikus
1687-es kancellári hivataltól való megválását semmilyen forrás nem támasztja alá,
sőt — Zachar József szerint — a Clève hercegségből származó, 1680-ig a pfalzi vá
lasztófejedelem szolgálatában állt, majd a császárt Regensburgban képviselő állam
férfit, akit Lipót 1685-ben emelt német-római birodalmi grófi méltóságra, a császár
különös bizalmasaként kezelte. Ezt azok a korábbi és későbbi házasságkötési közvetí
tései is bizonyítják, amelyekkel Lipót valahány frigye előtt megbízta. Jelentős befo
lyására utal még ténykedése annak érdekében, hogy I. Józsefet az örökös királyság
jegyében 1687-ben a magyar, 1690-ben a római királyi trónra emeljék.
Mindezek számunkra kétségtelen bizonyítékul szolgálnak arra, hogy pátensünk
első rendelkezést követő első kiadás. 13
Azonban, ha bárkiben mégis felmerülnének kétségek, ezt, a Strattman kancellár
ságának behatárolásán kívül, segít eloszlatni maga a rendelet is, bár körüírt for
mában.
Visszatérve eredeti feltételezésünkhöz: mivel a birodalmi gyűlésben többször, s
nemcsak a tüzetesen átnézett 1690-es esztendőben16 szavazták meg a fejadót, s mivel nem volt behajtható, vagy csak részben sikerült a pénzt összeszedni,
többször kinyomtathatták ugyanazt a szöveget, mindig a kinyomtatás évét jelölve.
Általánosan. De ez nem volt összbirodalmi kivetés, hanem Lipót csak a leggazdagabb
örökös tartományhoz fordult ; nincs a pátensnek korábbi változata, vagy egyéb nyom
tatott variánsa, amit bizonyít a pátens két kitétele is. Az egyik a bevezető részben
14 L. a 11. sz. jegyzetet a külföldiek befogadásáról.
15 LL 76.1. k. 2. rész 331. o. Strattman kancellár: 1684—1687. Más adatot a hadtörténelmi munkák sem közölnek
róla. Honosítás, nemességadományozás nem található meg a használt kézikönyvekben: Királyi könyvek: Jegyzéke
a bennük foglalt nemesség... adományozásoknak 1527—1867 (összeáll. Illéssy János, Pettkó Béla) Bp., 1895. ; Magyar
nemes családok, I X . k. Baaperger — Syxt (írta Kempelen Béla) Bp., 1915.; Magyarország családai címerekkel és
nemzedékrendi táblákkal 10. k. Sá—Szo (írta Nagy Iván) Pest, 1863.
A herceg Batthyány család levéltára. Repertórium, (összeáll. Zimányi Vera) Bp., 1962. Kézirat. (LL 16.)
Dr. Zachar József bécsi adatairól: ily tárgyú iratok sokaságát látta a Haus-, Hof- und Staatsarchiv Acta Privatorum, Acta Neuburgica és Collectanae gyűjteményében, ahogy ezt szíves szóbeli közléséből tudjuk és most köszönet»
tel közreadjuk.
16 Ujabb birodalmi adó megajánlása: 1687. február 27., április 16., december 16. LL 76. I. k. 1. rész 118. o. 1/d
csomó :
A török elleni felszabadító háborúra kért újabb katonai segély realizálásának nehézségei: 1690. december 6., de
cember 31. Uo. 114. o.
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szereplő utalás: a franciák hitszegő, támadó magatartása felborulással fenyegeti az
amúgy is törékeny békét,17 a másik az egyháziakkal kapcsolatos felsorolásban szere
pel. A pátens részletesen kifejti, hogy az egyháziaknak milyen mértékben kell adózniok, s ez nem érinti a pápa által korábban megengedett egyházadóztatást, most
újonnan kapott legfelsőbb jóváhagyásról van szó.18
E két kitétel közül a ,,francia kapcsolat" érdemel nagyobb figyelmet.
1688-ban XIV. Lajos francia király „felborította" az 1679. február 5-én Nymwegenben I. Lipóttal kötött békét és megindította harmadik hódító háborúját Pfalz
megszerzésére. A franciák meg is magyarázták, hogy miért éppen most támadták
meg Lipótot, aki meglehetősen szorongatott helyzetben volt: ezek szerint XIV. Lajos
„őfelsége felhasználhatta volna azt a zavart, amelyet a magyarországi háború oko
zott a Császárnak a célból, hogy kikényszerítse a bécsi udvart végleges szerződések
formájában átadni mindazokat a helyeket, amelyeket a münsteri és nymwegeni
szerződés értelmében koronájához csatolt, s ezzel megszüntesse az egyenetlenség
okát önmaga és a birodalom között, inkább hozzájárult egy fegyverszüneti vagy
-nyugvási szerződéshez, mintsem, hogy hadai révén fejedelmeit és államait meg
fossza attól a lehetőségtől, hogy segítséget nyújtsanak a Császárnak, amelyre szük
sége volt, hogy visszaszorítsa az Ottoman Birodalom minden erejét...". Evvel az
érveléssel szemben mások állítják, a francia király mindent megtett, „hogy kiérde
melje azt az elnevezést, amelyet a hajdani pápa adott neki, ti. hogy keresztény török,
és éppoly nagy ellensége Európának, mint a mohamedán". A szemére vetik francia
XIV. Lajosnak azt is, hogy szövetséget kötve a Magas Portával, annak sürgetésére
szakította meg a fegyvernyugvást Lipót birodalmával, hogy a török támogathassa
Thököly gróf terveit, akit még Franciaország is segített pénzzel és jó tanáccsal.19
A megjelenés idejétől most már függetlenül kívánkozik a megjegyzés: a kor nagy
hadi és politikai eseményei közül éppen ez az egyetlen, amelyet a pátens nem emle
get: Thököly erdélyi sikerei. A Szent Liga győzelmeinek jegyében lezajlott 1688-as
esztendő után 1690-ig sorozatos vereségek, jelentős területveszteséggel járó kudarcok
következtek. A nyugati hadszíntéren bekövetkezett francia támadást követően ellen
támadásba lendültek a török erők is, ezen hadi cselekmények szerves részét alkották
Thököly hadmozdulatai. Bár vele szemben átmenetileg sikereket értek el a császárikirályi csapatok, s az Udvari Haditanács ismételten ,,leírta" és bukottnak minősí
tette a bujdosófejedelmet, 1690 elején a kuruc király által megszervezett erdélyi had
járatban Zernyestnél alaposan elverték Heisler hadait, fogságba ejtvén magát a ge
nerálist is. A pátens dátuma jóllehet későbbi, a körülírás megfogalmazásában vagy az
a körülmény játszott szerepet, hogy „szégyellték" az újabb vereséget, Thökölyt,
vagy az, hogy véglegesen meg vertnek tekintették őt, a pillanatnyi hadállástól füg
getlenül. Ebben az előrelátásban kivételesen igaza volt Bécsnek, mert látványos
volt ugyan Thököly győzelme és frappáns a fogolycsere — Donathus Heisler tábor
nokért Zrínyi Ilona —, de Thököly stratégiai hibát követett el, amennyiben Erdély
ben maradt. Innét azután Lajos bádeni őrgróf, magyarországi főparancsnok serege
kiszorította. 1690 októberében Thököly Brassó mellől Havasalföldre menekült.
A menekülés napját október 25-ében jelöli meg a kronológia, pátensünk dátuma
október 26. A kettő között azonban semmiféle összefüggés nincs, a fényes sikerről
Bécs még nem tudhatott.
A pátensnek még két figyelemre méltó tartalmi vonatkozása van, ezek közül
az egyik, és éppen az érdekesebb, nem tartozik az általunk vizsgált témakörbe.
Már említettük, hogy Ferdinánd az 1548 végén kiadott utasításában szabályozta
a Magyar Királyi Kamara és az Udvari Kamara kapcsolatát, azaz fontosabb kérdé
sekben ki kellett kérni az Udvari Kamara tanácsát, ugyanakkor a formailag egyenlő
Alsó-Ausztriai Kamarának is mindenbe beleszólást biztosított. Többek között a nyu17 Magyarország hadtörténete két kötetben. 1. k. XIV. Lajos 1679-ben kötötte meg a Habsburgokkal a nymwegeni
békét (297. o.), de a francia udvar már 1686-ban hadüzenettel élt (319. o.) és 1688-ban megindította a „pfalzi hábo
r ú t " (1688—1697) (304. o.).
18 X I . Ince pápa 1683-ban engedélyt adott Lipótnak, hogy megadóztassa a papságot. Magyarország története 3/2.
k. 1606. e.
19 Memoire des Raisons... Paris, 1688. The intriques of the French King... London, 1689. Idézi: Köpeezi Bêla:
„Magyarország a kereszténység ellensége". A Thököly-felkelés az európai közvéleményben Bp., 1976.169—171.1.
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gáti határvidéken elzálogosított várakat (Kőszeg, Kismarton, Fraknó) sem engedte
visszaváltani, ezek közvetlenül az Alsó-Ausztriai Kamara felügyelete alatt maradtak,
a Mária királynőnek jegyajándék címén lekötött bányavárosi jövedelmek a vissza
váltás után ugyancsak ide kerültek, majd a pozsonyi és óvári harmincadhelyek jöve
delme vándorolt át Alsó-Ausztriába. Mindezekből nagy részt a hadsereg fenntartá
sára fordítottak, ezek a jövedelmek egyébként nem voltak túlságosan magasak,
mert például a hadiszállítások mentesek voltak a harmincadvám alól.
A pénzügyi politika következtében a hangsúly Alsó-Ausztria irányába tolódott,
különösen II. Ferdinánd uralkodása óta, amikoris az udvari ós alsó-ausztriai hivatalok váltak mindinkább kormányszervvé, egyre inkább elkülönülve a német birodal
mi, német császári ügyektől. Felső-Ausztriában a Habsburg főhercegi birtokok a
XVII. század második felére már magánföldesúri kézbe kerültek, ez is növelte AlsóAusztria súlyát és tekintélyét.
Az állandó hadsereg pénzügyi alapját szolgáltató adórendszert Európában porosz
mintára ugyancsak e század közepétől kezdték kiépíteni (I. Frigyes Vilmos 1653-as
általános adóreformja nyomán), megkísérelve, hogy az adókat a parasztoktól és a
városoktól hajtsák be.
A földesúri osztály gyakorlatilag ezideig mentes volt a közvetlen adózás alól,
a török segély (Türkenhilfe) összegét is rendre parasztjaitól szedte be. Ez késztethette
Lipótot egy, az egyházi és világi nemességre egyaránt érvényes adó, pontosan hadi
adó ily formájú kivetésére e korai időszakban, messze a polgári rend általános köz
teherviselését megelőzőn, s a korábbi tapasztalatok alapján — amikoris a paraszt
ságon vették meg az adókat — még egy részletes felsorolás megiratására is.
A felsorolás — az adókivetés tényén és általánossá tételén túlmutatóan — rend
kívül érdekes. Társadalomkutatók, szociológusok számára kimeríthetetlen téma
volna a rangsorolás, annak minden osztályra és rétegre kiterjedő pontossága, kínosan
aprólékos részletező volta. Mindenkit felemlít, aki csak számba vehető, kezdve az
első osztályból való világi hercegen, feleségén és gyermekein, a különböző bérlőkön
át a földesúri függés nélküli, első osztályba tartozó parasztokig és betelepített pa
rasztokig, vagy vincellérekig és bérlőkig. A német nyelv bizonyos esetekben finomabb
árnyalatait a fordítás esetenként nehézkesebben követi, a „hitves" és „feleség"
közötti megbecsülésben kisebb magyarul a különbség, mint a „Gemahlin" és a
„Weiber" között.
De idézetek helyett olvassuk magát a szöveget, amint következik németül, eis
igyekezetünk szerint híven magyarul: 20

W i r Leopold v o n G o t t e s G n a d e n / E r w o e h l t e r R o e m i s c h e r K a y s e r / zu allen Zeiten Mehrer dess
Reichs/ in G e r m a n i e n / zu H u n g a r n / B o e h e i m b / D a l m a t i e n / Croatien/ Sclavonien K o e n i g / E r t z Hertzog zu Oesterreich/ Hertzog zu B u r g u n d / Steyr/ K a e r n d t e n / K r a i n / u n d W u e r t t e m b e r g
G r a f f z u T y r o l u n d W o e r t z . E n t b i e t e n a l l e n u n d j e d e n Geist- u n d W e l t l i c h e n O b r i g k e i t e n / L a n d L e u t h e n / U n t e r t h a n e n u n d G e t r e u e n / a u c h s o n s t J e d e r m a e n n i g l i c h / so in- u n d a u s s e r U n s e r e r
S t a d t W i e n / u n d in diesem g a n t z e n L a n d Oesterreich u n t e r d e r E n n s seynd/ U n s e r G n a d u n d
alles G u t e s : U n d g e b e n e u c h d a r b e y G n a e d i g s t z u v e r n e h m e n w a s G e s t a l t e n / d e r a n t r i n g e n d e
G e w a l t u n d M a c h t so w o h l d e s s E r b f e i n d s C h r i s t l i c h e n N a h m e n s / a l s d e r S t a e t s F r i e d b r u e c h i g e n
T r o n F r a n c k r e i c h (wie g e n u g s a m v o r A u g e n ) d e r m a s s e n b e t r o h e l i g / u n d g r o s s / d a s s m i t g e n u g -

20 Az eredeti német szövegben ponton kívül elvétve vannak írásjelek, ezek pótlására ferde zárójel szolgál. Nem
változtattunk ezen a gyakorlaton, a gondolati-mondattani egységeket mi sem jelöltük másképpen. A szövegben záró
jel is előfordul, ez gömbölyű az eredetiben is, változatlanul hagytuk.
Próbáltuk egységesen jelölni az umlautos magánhangzókat, az eredeti szövegben ugyanis a kettőshangzós jelölést,
valamint a felülhelyezett betűket (littera supraposita) egyaránt megtalálhatjuk, ezek jelölésére egyöntetfien a kettős
(oe, ae) jelölést alkalmaztuk. Meghagytuk az i, j , y értékben vegyesen előforduló eredeti y jelölést. A nazálisokat nem
tudtuk az eredeti írásmódnak megfelelően meghagyni, tehát teljesen kiírva jelöltük ezeket. Meghagytuk ere deti for
májában a változó írásmódot az „és" jelölésénél (und, umb), úgyszintén a földrajzi neveket is (Böheim, Boeheimb).
A szöveg szedésénél az alaptípusos gót betű mellett az idegen eredetű szavak eltérő szedését kurzívval jelöltük, s mivel
az eredeti szövegben kurzív sehol sem fordul elő, mint kiemelés ez nem értelemzavaró.
A magyar fordítás esetében igyekeztünk az eredeti szöveg hangulatát visszaadni annak barokk nehézkessége nélkül.
A fordítás majdnem hívnek tekinthető, de nem írtuk át, mert bár tartalmát nem csorbítottuk volna a mai mondattan
szabályai szerint alkotott szöveggel, véleményünk szerint nem adta volna vissza az eredeti valódi ízét. Sajnos, nem
tehettük meg — a fordító-szerző eredeti szándékának megfelelően — a teljesen korhű fordítás közreadását, be kellett
látnunk, hogy annak archaikussága nem oly tökéletes, mint amilyen valós problémákat okoz nehézkessége.
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»amer Gegenverfassung/ nechst Goettlicher Huelffe/ Unsere Erb-Koenigreiche/ und Landen von
Feindlichen Einbrechen/ und Verderben zu erretten/ eine genügsame Armada in Hungarn ins
Feld zu stellen/ und sonderlich daselbst des Kriegs ein reputirliches End zu machen/ die OrdinariMittel/ und Weeg bey weitem nicht erklecklich. Dahero dann Wir nach reifflich/ und wohlerwogener Berathschlagung zur Conservation dess Vatterlands/ und eines jeden Wolfahrt/ Uns
Gnaedigst resolvirt, eine allgemeine Bey- und Respective Kopff-Steuer auszuschreiben/ und zu
begehren/ darvon sich niemand allermassen Wir das Lands-Vaetterliche Gnaedigste Vertrauen
zu allen/ und jeden setzen/ wird entaeusseren koennen. Zu welchem Ende Wir auch den Ausswurff solcher Anlagen zu jedermaennigliches Wissenschafft hiemit durch dieses Unser Patent pubticiren lassen wollen: wie folget: Darbey jedoch Gnaedigst verlangend/ dass solche Ordnung niemanden an seinen Praerogativen, oder Vorgang praejudiciren: Die also benahmbsete Erste/
Änderte und Dritte Class auch nicht den Stand der Ehren beruehren/ sondern nach dem Vermoegen/ und desselben Unterschied gemeynt seyn solle.
Fuer einen Weltliche Fuersten Erster Class werden aussgesetzet
1000 Fl.
Die Gemahlin
500 Fl.
Fuerstliche Kinder utriusq; Sexsus, jedes/ Gross/ Oder Klein/ so noch unter
250 Fl.
•dem Vaeterlichen Gewalt stehet
600 Fl.
Fuersten in der Änderten Class
250 Fl.
«Gemahlin
125 Fl.
•Sohn/ oder Freyle
500 Fl.
Graffen in der Ersten Class
Gemahlin
250 Fl.
Kinder/ jedes
125 Fl.
300 Fl.
Graffen in der Änderten Class
150 Fl.
Gemahlin
75 Fl.
Kinder
100 Fl.
Graffen in der Dritten Class
50 Fl.
•Gemahlin
25 Fl.
Kinder
100 Fl.
Freyherren in der Ersten Class
50 Fl.
Gemahlin
25 Fl.
Kinder
25 Fl.
Freyherren in der Dritten Class
Gemahlin :
12 Fl.30 Kr
Kinder
6 Fl.15 Ká150 Fl.
Ritterstands-Persohnen Erster Class
75 Fl.
Gemahlin
37 Fl.SO Kr
Kinder
50 Fl.
Ritter-Stands Anderter Class
25 Fl.
Gemahlin
12 Fl.30 Kr
Kinder
R i t t e r - S t a n d t Dritter Class
10 Fl.
5 Fl.
Gemahlin
Kinder
2 Fl.30 Kr.
Generalen, Obristen /oder Commendanten/ so nicht Stands-Persohnen in der
300 Fl.
Ersten Class
150 Fl.
Deren Wae-Consortin
75 Fl.
Kinder
200 Fl.
I n der Änderten Class
100 Fl.
Deren J5he-Consortin
50 Fl.
Kinder
Obrist-Leutenant/ Obrist-Wachtmeister/ H a u b t m a n n / Rittmeister/ GeneralAdjutant/ General-Auditor,
und Leutenant/ Ober-Ingenieur Ober-Kriegs60 Fl.
lund Ober-Proviant-Commissarius,
und dergleichen
30 Fl.
Ihre Weiber
Kinder
15 Fl.
Nobilitierte/ unter welchen auch die jenige verstanden/ so in Staetten/ oder
auff dem Land ohne Dienst/ gleich fuer sich leben/ und weder unter die Staend/
40 Fl.
noch Burgerschafft gehoerig/ in der Ersten Class
20 Fl.
Weiber
Kinder 10 Fl.
25 Fl.
Nobilitierte in der Änderten Class
Weiber .
12 Fl.30 Kr.
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6 Fl. 15 Kr.
40 Fl.
20 Fi.
10 Fl.

Kinder
Kayserl. Titular-H&ethe
Deren Weiber
Kinder
Alle Kayserl. und Koenigl, besoldte Raeth/ Beambte/ und Bediente: Ingleichen der Staendte/ und Landschaffts-Beambte/ wie auch der Geist- und
Weltlichen Officier/ Diener und Dienerin in Staetten/ Schloessern/ und auff
dem Land/ welche Jae...rlich ueber Zweyhundert Gulden besoldet verdén/
•von jeden Gulden Besoldung/ und Adjuta den Zehendten Pfenning
Die Weiber die Helffte/ Kinder der Vierdten Theil
IDie jenige, welche Zweyhundert Gulden und darunter an Besoldung/ und
Adjuten haben/ auch gemeine Dienstbotten/ Wirthschaffts- und BauernKnecht/ und Dieren den zwaintzigsten Pfenning/ der also besoldeten Persohnen ihre Weiber die Helffte/ und die Kinder das Viertel.
Doctores Juris[et]Medicinae primae Classis
Deren Eheweiber
Jedes Kind
Ejusdem Gradus secundae Classis
Ihre Eheweiber
Kinder
•Cives Accademici primae Classis
Ejusdem Gradus secundae
Agentes, und Sollicitatores, Wie auch die Gerichts- oder von Hoff auss privile
gierte Advocaten
Ihre Weiber die Helffte/ und die Kinder das Viertel dessen/ was ihre respective
jVíaenner und Vaetter beytragen.
Niderlaeger/ Hoffbefreyte/ und Bürgerliche Jubelier/ Silber-Handler Wexelherren/ fuernehmere Kauffleuth, Apothecker/ Materialisten/ und dergleichen
erster Class
Weiber
Kinder
Mittere/ oder Änderte Class
Weiber
Kinder
Cteringere/ oder Dritte Class
Weiber
Kinder
Unbesoldete Officier/ auffwarter und Page, der ersten Class
Der Änderten Class
Der Dritten Class
Burger in Landsfuerstlichen Staetten
Der Ersten Class
Der Änderten
Der Dritten
Weiber und Kinder nach obiger Proportion
I n gemeinern Landsfuerstl. Mitleidenden Ohrt/ der Ersten Class
Der Änderten Class
Weiber und Kinder/ Wie oben nach Proportion auff beede Class.
I n Herrschaffts- Staetten/ der Ersten Class
Der Änderten Class
Weiber und Kinder/ wie vorgemelt.
Inleuth in Kayser, Koenigl. und Landsfuerstl. Staetten/ der Esten Class
Der Änderten Class
Der Dritten Class
Weiber und Kinder/ wie vor
Freysassen und Aigen/ die unter keiner Herrschafft/ doch eigene Muehlen/
Hoeff oder Bauern-Gruend besitzen/ der Ersten Class
Der Änderten
Der Dritten
Weiber und kinder nach obbedeuter Proportion.
Die Wittiben/ sie seyen was Stands sie wollen/ den halben Theil/ so ihre
Maenner in Lebszeiten nach hiervor bestimbten Ausswurff haetten geben
sollen
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50
25
12
30
15
7
30
15

Fl.
Fl.
Fl.
Fl.
Fl.
Fl. 30 K r .
Fl.
Fl.

30 Fl.

150
75
37
100
50
25
25
12
6
3
2
1

Fl.
Fl.
Fl. 30 K r
Fl.
Fl.
Fl.
Fl.
Fl. 30 KiFl. l o K r
Fl.
Fl.
Fl.

12 Fl.
6 Fl.
3 Fl.
4 Fl.
2 Fl.
1 Fl. 30 K r
1 Fl.
3 Fl.
2 Fl.
1 Fl.
10 Fl.
6 Fl.
3 Fl.

Pupillen insgesambt das Quantum so ihren Vatter/ da er noch beym Leben
waere/ betroffen haette.
Ein Handwerckes-Gesell
Tagwercker
Angesessene Bauren/ oder Unterthanen/ wie auch die Hauer und Inleuth
Die Weiber
Kinder

30
18
12
6
3

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Ecclesiastici
Belangend die Geistlichkeit/ wird selbe (allermessen Ihre Kayser. May. Ausser Zweiffei stellen)
weillen sie dess Landsfuerstl. Schutzes bey so schweren zweyen Kriegen geniesset/ gutentheils
vor Alters von Landsfuerstl. Mitteln gestiffte/ das Publicum sich selbst/ die Gottshaeusser und
das gantzc Land von dem Mahometanischen Greuel zu salvivenj sich ultro, und auss freyen Willen/
zu deme/ was respectu ihrer nur allein fuer ein Beysteuer aussgeworffen ist/ bequemen/ ohne
allen Verschub mit einem guten Exempel vorgehen/ zumahlen diese Beyhuelff mit derselben/
die Ihre Paebstl. Heil, vorwilliget/ keine Gemeinschafft hat/ und zwar Unser Ordinarius, und.
Bischoff zu Wienn/ dess H . Roem. Reichs Fuerst mit
1000 Fl.
Der Bischoff zur Neustatt
200 Fl.
Eine jeder Praelat der fuernehmeren Cloester/ oder welche sonsten von guten
Mittlen/ folglichen primae Classis seynd/ zum Convente vél Capitulo
800 Fl.
Ein Closter secundea Classis
400 Fl.
Ein Closter teniae Classis
200 Fl.
Die Probsteyen/ bey welchen kein Convent
200 Fl.
Ein Canonicus ad S. Stephanun allhier
30 Fl.
Die Abbtissinnen/ welche beguettert
000 Fl.
Die Abbtissinnen von geringern Mittlen
300 Fl.
Die ueberige Collegia Manns- und Weibs-Cloester/ welche Guetter besitzen
300 Fl.
Die Collegia oder Cloester von geringern Mitteln
200 Fl.
Derentwegen Unser Getreu-Gehorsambste Praelaten Stand (welcher Uns in
viel Weg loeblich unter die Armb mit Geld-Mitteln gegriffen h a t / den Ausswurff und die Classes von Uns- die uebrige Cloester und Gottshaeusser aber
von Unser N:Oe:Regierung zu empfangen haben werden.
100 Fl.
Die Pfarrherren/ welche ertraegliche Pfarren haben
60 Fl.
Die Parochiae von Mittelmaessigen Ertragnuss
12 Fl.
Die eines geringem Einkommens seynd
12 Fl.
Ein jeder Bénéficiât, oder Curat
Ein Capellan bey denen Ordinarijs, Decanis und Pfarrern/ wo eine zimbliche
5 Fl.
Besoldung
3 Fl.
Die uebrige Capellani
Welcher nun in mehrern Rubriquen oder Classen einkombt/ als zum Exempel/ da einer/ oder
der andere Land-Guetter/ Frey-Hoefe/ Frey-Muehlen/ Kauffmannschafften/ Bürgerliche Gruend/
einen Dienst/ oder ein Handwerck zugleich haette/ der solle nur allein das jenige Quantum, so
fuer das hoechste aussgeworffen/ zu geben schuldig/ von denen anderen Quoten aber befreyet
seyn. Und wailen Secundo, auch alle und jede Persohnen/ oder Officia, in dieser Lista zu spedficiven nit wohl moeglich/ dargegen in dem bekandten Anligen dess gemeinen Weesens/ und der
wehrten Christenheit von solcher Beysteuer Niemand exempt zu halten; Als seyn Wir der ungezwciffelten Gnaedigsten Zuversicht/ es werde ein Jeder/ er seye hierinnen rubriciret/ oder nicht/
auss Lieb und Devotion gegen Uns/ Unser Hochloebl : Ertz-Hauss/ und der gantzen Christenheit
ein- als andern Weeg von diesem Mitleyden nit aussgeschlossen seyn wollen/ sondern sich darbey
einfinden/ und selbfst] /szöveghiány/ die... /szöveghiány/ ...auch/ so in der Lista benennet/ und
von Gott unter Unser Lands-Fuerstl: Vorsoeg mit benugsamben Mitteln... /szöveghiány/ sich
umb ein mehrers denn ihnen aussgeworffen/ angreiffen, Drittens/ solle das Geld von Zeit dieses
Patent... /fél mondat szöveghiány/ ...inner 14. Tagen/ von dem Land aber innerhalb Vier/ oder
laengst Sechs Wochen/ in Unser Hof-Kriegs-[Zahl-Ambt]- (deme wegen dieses Gefaell ein besonderer R a t h zum Auffsehen zugeordnet worden) erlegt/ auch/ wie Wir alle ...jede Gn[aed]igst
versichern/ zu nichts anders/ dann zum Krieg wider den Erb-Feind zu der Lands- Defension,
Wohlfahrt/ und Sicherheit angewendet werden. Vierdtens ist dem Fuerstl: Passauerischen
Ordinario, mittelst des Passauerischen dahier anwesender Consistorij, wie auch Unsern Wiennerischen Fuerstl: Ordinario eingeraumbet/ und committiret/ dass Sie von allen in Oestereich unter
der Enns/ ihnen untergebenen Pfarrern Beneficiatenj Capellanenj zwey gofertigte Verzeichnussen/ darinnen der Pfarrer/ Capellan, oder Bénéficiât, mit allen seinen Leuethen benennet/ abfordern!/ darvon eine in das Kriegs-Zahl-Ambt/ und die andere nach Hof zu der von Uns

verordneten Deputation einreichen/ benehens den sicheren Geld-Erlag in vorbestimbten
Termin das ungeheuere Tuerckische Übel zu steueren veranstalten. Fuenfftens/ gleichmaessige Verzeichnussen solle ein jeder dahier in- und bey Unser Residentz-Stadt/ mit
Inzerirung seines Weibs/ der Kinder/ und aller Bedienten/ wie auch deren Besoldung/ der Handwercks-Gesellen/ und wer in seinen Brod ist/ in duplo zu seiner Instanz ainreichen/ dei Burgerschafft durch deren von Wienn Steuer-Ambt collectirtj und das Geld von Tag zu Tag gegen
Quittung in das Kriegs-Zahl-Ambt sambt einer Verzeichnuss dorthin/ und der andern nach
Hof erlegt/ mit denen uebrigen aber/ welche weder quod personalia, noch quod reália, der Burgerschafft/ oder denen Land-Staenden zugethan/ von ihren Vorgestzten H a u p t oder Obrigkeit/
es auff vorbeschriebene Weiss gehalten werden: Massen dan Sechstens betreffen Unseren Getreue-gehorsambsten N : Oster: Herrn- und Ritter-Standt/ wie auch die jenige/ welche Lard-Guetter innen haben/ oder sonsten ihrer Dienst halber unsern Land-Marschallischen Gericht unterworffen/ I t e m / die Bischoeffliehe/ Cloesterliche/ Pfarrliche/ der Benificiaten[ Spittaehler/ und
dergleichen U n t e r t h a n e n : ist Unsern Land-Marschallen Gnaedigst auffgetragen dahin zu sehen/
das sie sich/ und alle ihre Untergebene und daselbst wohnende/ diesem allgemeinen Beytrag
und Kopff-Steuer unterworffene Persohnen/ ihre Weiber/ Kinder/ Hof- und Wirthschaffts-Officier/
und Bediente/ dessgleichen ihre unterhabende Burger/ Unterthanen und Inleueth/ auch deren
Kinder/ Handwercks-Gesellen/ Dientsbotten/ und andere/ niemand aussgeschlossen/ sowohl von
dem Weltlich- als Geistlichen Stand/ Spittaehlern und Stifftungen alles Fleisses beschreiben/
solche Beschreibung/ wie vor gemeldet/ in duple mit Handund Pettschaff t fertigen/ darvon einen
sambt der Gebuehr in Unser Kriegs-Zahl-Ambt: die andere nach Hof geben. Was Siebentens/
eines oder dess andern Hof- und Wirthschaffts-Officier und Bediente/ wie zumahlen auch die
Handwercks-Gesellen/ Tagwereker und andere Dienstbotten (deren Keiner vor der Bezahlung
zuentlassen) betrifft/ solle jeder Herr/ Maister/ und Wirth/ derselben Gebuehr und Anlag in
bestimbten Termin selbst abfuehren/ und hingegen befugt seyn/ den Ausstrag an ihren Bestallungen/ Besoldungen/ oder Woch lenlohn wieder einzuziehen/ und innenzuhalten. Achtens/ sollen in
denen uebrigen Lands-Fuerstlichen Staedten und Maerckten/ die Burgermeister/ stadt- und
Marckt-Richter/ es mit denen Verzeichnussen/ der Collectation, und den Geld-Erlag alles genau
beobachten/ wie in vorigen beeden sechsten und siebenden Paragraphis Gnaedigist anbefohlen.
Neuentens/ sollen die jenige/ welche mit Abfuehrung ihres Contingents saumig dcheinen/ den
praefigirten Termin nicht beobachten/ wohl gar sich zuentziehen/ oder zuverschweigen meynen
wurden/ das Contingent vierfach verfallen haben/ an s t a t t eines Gulden/ Fuenff Gulden derz'ugeben schuldig/ und wider sie mit der Militärischen Execution zuverfahren co ipso bewilligett/
solche zuergreiffen auch eine jede Obrigkeit schuldig seyn: Wie dann Zehendtens/ auch Gnaedigst
resolviratj das wofern ueber kurtz oder lang durch denunciation sich finden solte/ dass nicht
treuelich attestirtj und theilst Leueth verschwiegen worden/ dem Denuntiantenj ohne Benennung
seiner Persohn/ das Drittel solcher Straff gebuehren solle. Schiesslichen/ haben Wir dieses Mittels
halber bey Hof eine Deputation, in anderen Unseren Erb-Koenigreichen/ Fuerstenthumben und
Landen aber Gewisse R a e t h und Commissarios verordnet/ welche in Sachen/ wo in einem und
andern bey diesen oder jenen ein Anstandt oder Difficultaet
sich herfuer thuen wolte/ nach
billichen Dingen alles veranlassen/ und schlichten werden. Befehlen demnach allen und jeden
Unseren nachgesetzten Kayserl: Instanzien/ Geist- und Weltlichen Obrigkeiten/ Landleuethen/
und allen anderen/ so in diesem Unsern Ertz-Hertzogthumb Oestereich unter der Enns befindlich/
wie auch Unseren Lands-Fuerstlichen Staedten und Maerckten hiemit Gnaedigst und Ernstlich
das sie von Zeit an der Publication dieses Unsers Kayserl : Patents allem deme/ was hievor von
denen Attestationen/ und den Geld-Erlag statuiret/ treue-gehorsambst nachkommen. Den grossen
Kriegs-Last/ Werb- und Ubernehmung frembder Teuetschen Voelcker/ unterstuetzen/ und in
deme/ an Gewinnung der Zeit/ ehe die Gefahr weiters ueberhand nehme/ alles gelegen/ nit saumbig sey sollen. Hieran beschicht Unser Gnaedigster Will und Mainung. Geben in Unser ResidentzStadt Wienn/ den Sechs und Zwantzigisten Monaths-Tag Octobris, in Sechszehenhundert, und
Neuentzigsten/ Unserer Reiche/ dess Roemischen im Drey und Dreyssigsten/ dess Hungarischen
im Sechs und Dreyssigsten/ und dess Boeheimbischen im Fuenff und Dreyssigsten J a h r .
Leopold.
Theodor Althet Heinrich Grave von S t r a t t m a n .
L. S.
Ad Mandátum

Sacrae Caesareae Majestatis

proprium
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J o h a n n Eilers D.r

Mi, Lipót, Isten kegyelméből választott római császár, a Németországi Birodalom mindenkori
gyarapítója, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia királya, Ausztria
főhercege, Burgundia, Stájerország, Karintia, Krajná és Württemberg hercege, Tirol és Görtz
grófja, kegyelmünkről és minden jóról biztosítunk mindeneket, minden egyes egyházi ós világi
méltóságot, a föld népét, alattvalóinkat s híveinket, nemkülönben Bécs városunkban ós azon
kívül is, továbbá az egész Enns alatti Ausztria t a r t o m á n y b a n lévőket. A legkegyelmesebben
t u d t o t o k r a adjuk, hogy bizony mind a kereszténység ősellenségének, mint az állandóan békeszegő
francia trónnak ereié ós hatalma annyira jelentékeny ós annyira csalárd, és ahhoz, hogy elegendő
•erővel mentsük meg örökös királyságainkat és tartományainkat az ellenség betörésétől és puszlításától, Isten segítségén kívül egy elé séges hadsereget küldjünk hadba Magyarországon és
különösen ahhoz hogy ott a háborúnak tisztességes végét vessünk, a közönséges költségvetési
eszközök és u t a k korántsem elegendők. Ezért azután alapos és megfontolt tanácskozás után
a legkegyelmesebben elhatároztuk, hogy atyáink földjének és minden egyes ember boldogulá
sának megtartásáért általános hozzájárulást, vagyis fejadót vetünk ki és az az óhajunk, hogy
ez alól senki ki ne vonhassa magát, és Mi valamennyi alattvalónkba egyenként és összesen leg
kegyelmesebb honatyai bizalmunkat vetjük. Valamint ezen nyílt parancsunk útján mindenkinek
.a tudomására akarjuk hozni a költségkivetés felosztását. E g y ú t t a l a legkegyelmesebben megköve
teljük, hogy ez a rendelkezés senki előjogait, vagy kiváltságait ne sértse. Az ekóppen megnevezett
első, második és harmadik osztálynál sem érinti a szokásos megbecsülést, hanem csakis vagyon
szerinti megkülönböztetést jelent
E g y első osztálybéli világi hercegre kivetünk
Hitvesére
Mindkét nembéli hercegi gyermekre, akár nagy, akár kicsi, ameddig
atyai hatalom a l a t t áll
Második osztálybéli hercegre
Hitvesére
Fiára, vagy leányára
Első osztálybéli grófra
Hitvesére
Mindkét nembeli gyermekére
Második osztálybéli grófra
Hitvesére
Gyermekeikre
Harmadik osztálybéli grófra
Hitvesére
•Gyermekeikre
Első osztálybéli báróra
Hitvesére
-Gyermekeikre
Második osztálybéli báróra
Hitvesére
'Gyermekeikre
Harmadik osztálybéli báróra
Hitvesére
•Gyermekeikre
Az első osztálybéli lovagi rendhez tartozókra
Hitvesükre
Gyermekeikre
A második osztálybéli lovagi rendhez tartozókra
Hitvesükre
•Gyermekeikre
A harmadik osztálybéli lovagi rendhez tartozókra
Hitvesükre
Gyermekeikre
Első osztálybéli tábornokokra, ezredesekre avagy parancsnokokra,
amennyiben nem rendbeli személyek
Hitvestársukra
Gyermekeikre
A második osztálybeliekre
Hitvestársukra
'Gyermekeikre
Alezredesre, őrnagyra, századosra, vagy lovaskapitányra , főhadsegédre, főhadbíróra és helyettesére, főhadmérnökre ós főhadbiztosra, élelmezési főbiztosra és hasonlókra
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1000 forintot
500
350
500
250
125
500
250
125
300
150
75
100
50
25
300
150
75
100
50
25
25
12
6
150
75
37
50
25
12
10
5
2

forint
forintot

forint 30 krajcárt
forintot
forint 30 krajcárt
forintot
forintot
forint 30 krajcárt

300 forintot
150
75
200
100
50
60

30 krajcárt
15

Asszonyaikra
Gyermekeikre
Az első osztálybeli nemesítettekre, közéjük értve azokat is, akik
városban vagy falun, hivatal nélkül élnek, és sem a rendekhez,
sem a polgársághoz nem tartoznak
Asszonyaikra
Gyermekeikre
Második osztálybéli nemesítettekre
Asszonyaikra
Gyermekeikre
Címzetes császári tanácsosokra
Asszonyukra
Gyermekeikre
Valamennyi császári és királyi fizetett tanácsosra, tisztviselőre és
hivatalnokra, éppúgy a városi és falusi tisztségviselőkre, valamint
egyházi ós világi szolgálatban lévő, a városbéli, várakbéli és vidéki
cselédségre, h a évi járandósága 200 forintnál több, minden
forint járandóság vagy ellátás után 10 garast tartozik fizetni;
Az asszonyok ennek felét, a gyermekek a negyedét;
Azok, akiknek járandósága, vagy jövedelme 200 forint, vagy
alatta van, valamint a közönséges belső és külső cselédek, béresek
minden forint 20. garasát fizessék, az ilyeténképpen adózók
gyermeke a negyedót fizeti, felesége a felét,
Az első osztályba tartozó jogász- és orvosdoktorok
Feleségük
Minden egyes gyermekük
A második osztályba tartozók
Feleségük
Gyermekük
Az első osztálybéli egyetemi polgárok
A második osztálybeliek
Jegyzők és ügyvédjelöltek, hasonlóképpen a bírósági vagy az
udvari kiváltsággal rendelkező ügyvédek
Feleségük a felét, gyermekük a negyedét fizeti annak, amit az
illető férj vagy apa adózik
Első osztálybeli lerakattulajdonosok, az udvar által mentesített,
vagy polgárjogú ékszerészek, ezüstkereskedők, pénzváltók,
előkelőbb kereskedők, gyógyszerészek, szatócsok és hasonlók
Feleségük
Gyermekük
A középső avagy második osztálybéliek
Feleségük
Gyermekük
Az alsóbb, avagy a harmadik osztálybeliek
Feleségük
Gyermekük
Az első osztálybéli díjazás nélküli tisztviselőjelölt, illetve hivatal
segéd
A második osztályban lévő
A harmadik osztályban lévő
Első osztálybéli polgárok a szabad hercegi városokban
Második osztálybéliek
Harmadik osztálybéliek
Az asszonyok ós a gyermekek az eddigi arányban
Első osztályú polgárok a közönséges adófizető hercegi városokban
A második osztálybeliek
Az asszonyok és a gyermekek a fentiek arányában.
A mezővárosok első osztálybéli polgárai
A második osztálybéliek
Az asszonyok és gyermekek mint fent.
Első osztálybéli bérlők a császári, királyi ós hercegi városokban
A második osztálybéliek
A harmadik osztálybéliek
Az asszonyok és gyermekek mint fent.
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30 forintot
15
40
20
10
25
12 forint 30 krajcárt
6
15
40 forintot
20
10

50
25
12
30
15
7 forint 30 krajcárt
30 forintot
15
30

150
75
37 forint 30 krajcárt
100 forintot
50
25
25
12 forint 30 krajcárt
6
15
3 forintot
2
1
12
6
3
4
2
1 forint 30 krajcárt
1 forintot
3
2
1

Földesúri függés nélküli, első osztályba tartozó parasztok, akik
saját malommal vagy majorsággal rendelkeznek, továbbá a telkes
jobbágyok
Második osztálybéliek
.
Harmadik osztálybéliek
Az asszonyok és a gyermekek a fentiek szerinti arányban.
Az özvegyek, legyenek is bármely rendbe tartozók, a felét fizetik
annak, amelyet férjük kivetés szerint a fent megállapított adóban
fizetett volna.
A gyámság a l a t t élők és az árvák összességében a z t az összeget
fizetik, amelyet apjuk életében fizettek volna
Egy kézműves segéd
Napszámos
A betelepített parasztok vagy alattvalók ugyanazt fizetik, mint
a vincellérek és bérlők
Az asszonyok
Gyermekek
Egyházi

10 forintot
6
3

30 krajcárt
18
12
6
3 krajcárt

személyek

Ami a papságot illeti, mivel őfelsége főhercegi védelmét élvezi k é t ilyen súlyos háborúban,
ő Császári Felségének nincs is afelől kétsége, hogy az egykoron jórészt főhercegi vagyonból
létrehozott közösségét, önmagát, templomait és az egész országot a mohamedán borzalomtól
végül is megmentse, a rá vonatkozóan hozzájárulásként kivetettet, jó példával elöljárva, minden
késedelem nélkül meg fogja fizetni. E segélynek ahhoz, amit a pápa őszentsége engedélyezett,
semmi köze sincsen. így hát az egyházi elöljáró és bécsi püspökünk a Szent Római Birodalom
hercege fizetni fog
1000 forintot
A bécsújhelyi püspök
200
Az előkelő kolostorok valamennyi prelátusa, vagy azok, akik
különben meglehetős vagyonuk következtében első osztálybéliek,
rendházukkal és káptalanjukkal
800
E g y második osztálybéli kolostor
400
E g y harmadik osztálybéli kolostor
200
A rendház nélküli prépostságok
200
A helybéli Szent István templom kanonokja
30
A vagyonos apátnők
600
A kevésbé vagyonos apátnők
300
Az egyéb vagyonos férfi és női kolostorok, társulások
300
A kevésbé vagyonos társulások vagy kolostorok
200
A Mi igen hiíséges és engedelmes főpapjaink (akik Minket pénz
eszközökkel sok utunkban dicséretesen segítettek), a kivetést
és osztálybavótelt Tőlünk, a többi kolostor és templom pedig
az alsó-ausztriai kormányunktól fogja megkapni.
A plébánosok, akiknek jövedelmező parókiájuk van
100
A közepes jövedelemmel rendelkező parókiák
50
Egyes, kevesebb jövedelmű parókiák
12
Minden egyes oltárigazgató vagy egyházi gondnok
12
A megyéspüspökök, esperesek és plébánosok melletti káplán,
akinek meglehetős fizetése van
5
Egyéb káplánok
3 forintot
Annak, aki t ö b b felsorolásban, vagy osztályban is előfordul, példának okáért földbirtokos,
szabad majoros, szabad molnár és kereskedő, polgár avagy polgári szolgálatban álló, aki egyút
t a l a kézművesek közé is tartozik, nem köteles valamennyi kivetés alapján adózni, hanem csak
azt a járulékot kell fizetnie, amelyet reá vonatkozva a legmagasabb összegben vetettünk ki,
a többi járulék fizetése alól mentesíttessen.
Továbbá másodszor: mivel minden egyes személyt, vagy tisztséget nem lehetséges jegyzéken
részletezni, ezzel szemben a védekező kereszténység közös ügyét szolgáló ezen megadóztatás alól
senki kivételt ne képezzen, a legkegyelmesebb kétségtelen bizalommal vagyunk, hogy minden
egyes(...) akár szerepel valamelyik rovatban akár nem, az Irántunk, Főhercegi Házunk és az
egész kereszténység iránti szeretetből és odaadásból nem akarja magát kivonni az együttérzés
egyik vagy másik kinyilvánításából, hanem megjelennek a maguk(...) a jegyzékben megneve
zett (...) és nagyobb összeget fizetnek, mint amennyit kivetettünk számukra és Istentől való
Főhercegi gondoskodásunk alatt(...) anyagi lehetőségükkel (...) Harmadszor: ezen nyílt parancs
kiadási idejétől a pénzt (...) 14 napon belül, vidékről azonban inkább négy, de leghosszabban
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h a t héten belül kell Udvari Haditanácsunk pénztárába befizetni, ehhez, ezen adó végett, egy
különleges felügyelőtanácsot rendelünk és ahogyan mindenkinek, Mi (... ) minden egyest (...) a leg
kegyelmesebben biztosítunk arról, hogy azt semmi másra, csakis az ősi ellenség elleni háborúra,
az ország védelmére, boldolgulására és biztonságára fordítjuk. Negyedszer: a passaui hercegség
elöljáró püspökének, a passauiak képviseletében i t t jelenlévő egyháztanács, valamint a bécsi
hercegérsek útján engedélyezzük és megbízzuk őt, hogy az Enns alatti Ausztriában az alájuk
tartozó minden lelkészségtől, egyházi birtoktesttől, kápolnától két példányban készített jegy
zéket kérjen a plébános, oltárigazgató, a káplán minden emberének feltüntetésével, ebből egy
példányt a Haditanács pénztárának, más példányt pedig az Általunk kirendelt bizottság útján
az udvarhoz nyújtson be avégett, hogy a pénz befizetése a meghatározott időn belül biztosítva
legyen és végét vethessük az iszonyatos török romlásnak, ötödször: hasonló jegyzéket kell
mindenkinek k é t példányban benyújtani az illetékes hatósághoz székvárosunkban és vidéken,
feltüntetve a befizetőt, feleségét, gyermekét, a szolgálatában állókat, valamint fizetett kézmű
vessegédeit és az egyéb általa e l t a r t o t t a k a t . H a kétszer szerepelne jegyzéken a befizető, elöljáró
jához forduljon. A polgárságot pedig írja össze a bécsi adóhivatal és a polgárság jegyzék ellenében
naponta fizesse a pénzt a Haditanács pénztárába, a másik jegyzéket pedig küldjék el az udvar
hoz. A többiek, akik esetleg még így is kimaradtak, mert akár személy szerint, akár vagyonuk
alapján a polgársághoz, vagy a t a r t o m á n y i karokhoz és rendekhez tartoznak, elöljáró felsőbbsógük útján a fentebb leírt módon kötelesek eljárni. Hatodszor: ami igen hűséges, alázatos alsó
ausztriai nemesi és lovagi rendünket, valamint azokat, akiknek földbirtokuk van, vagy szolgá
latuk miatt a Mi t a r t o m á n y i udvarnagyi bíróságunk alá tartoznának, továbbá a püspöki, kolos
tori, plébániai, egyházi javadalmas kórházakbeli és hasonló alattvalókat illeti, t a r t o m á n y i
udvarnagyi bíróságunkat a legkegyelmesebben megbíztuk, hogy felügyeljenek és szorgalmasan
összeírják mind magukat, mind valamennyi alantasukat és a velük együtt lakókat, mind akiket
korábban felsoroltunk és akik ezen általános hozzájárulásra és fejadóra kötelezett személyek,
mind feleségüket, gyermekeiket, továbbá gazdatisztjeiket, majorsági intézőiket, alkalmazottai
k a t , hasonlóképpen a nekik alárendelt polgárokat, alantasaikat és bérlőiket, továbbá ezek gyer
mekeit, inasait, cselédségét és másokat, sem a világi, sem az egyházi sorból senkit ki nem hagyva,
még a kórházakból ós alapítványokból sem, s ezt az összeírást küldjék el a fentebb már meg
hagyott két példányban, aláírva és pecséttel ellátva. Egyik példányt a pénzzel együtt a Mi Hadi
tanácsunk pénztárába, a másikat az udvarhoz. Hetedszer: ami pedig bárkinek a majorsági
intézőjót, vagy gazdatisztjót, alkalmazottait, miként kézműves segédeit, napszámosait vagy
más cselédeit illeti, akik közül senkit sem lehet a fizetés alól felmenteni, azok u t á n minden
gazda, mester, vagy fogadós a meghatározott időben saját maga szolgáltassa be a járandóságot,
viszont jogosult legyen arra, hogy ezen kiadást a javadalmazásból, díjazásból vagy heti bérből
leszámítva megtartsa. Nyolcadszor: valamennyi főhercegi városunkban és a vásárhelyeken
figyelmezzenek a polgármesterek, a városi és vásárhelyi bírák a jegyzékekre, a pénzbegyűjtésre
és a pénzek befizetésére, amint azt a legkegyelmesebben megparancsoltuk előző két paragra
fusunkban, úgymint a hatodikban és a hetedikben. Kilencedszer: azokra, akik halogatják az
adórész befizetését és az előírt időpontot figyelmen kívül hagyják, vagy pedig egyszerűen ki
akarják magukat a fizetés kötelezettsége alól vonni és ezt titkolni akarják, háruljon reájuk
részesedésük négyszerese, azaz egy forint helyett öt forintot tartozzanak fizetni és velük szemben
a katonai végrehajtási eljárás magától értetődően megengedett, ennek elrendelése minden
egyes felsőbb hatóság számára kötelező is. Tizedszer pediglen legkegyelmesebben elhatároztuk,
amennyiben feljelentés során előbb-utóbb kiderül, hogy nem a valóságnak megfelelően nyilat
koztak és részben elhallgattak egyes személyeket, a feljelentőt, személyének megnevezése nélkül,
a büntetés összegének egyharmada illesse meg. Végezetül, az udvarnál kijelöltünk ezen pénz
kezelése okából egy külön bizottságot, a többi örökös királyságunkba, főhercegségünkbe és
országunkba pedig bizonyos tanácsosokat ós biztosokat rendeltünk ki, akik az olyan ügyekben,
ahol egyik, v a g y másik esetben, ennél, vagy annál a személynél akadály vagy nehézség t á m a d n a ,
méltányos ügyintézés u t á n mindent elintéznek és dönteni fognak. Ennélfogva ezennel mindenek
nek és minden egyes alárendelt császári hatóságunknak, egyházi és világi elöljárónknak, alatt
valónknak és mindenki másnak, aki az Enns a l a t t i Ausztria Főhercegségünkben tartózkodik,
valamint főhercegi városainknak és vásárhelyeinknek legkegyelmesebben és határozottan meg
parancsoljuk, hogy ezen császári nyílt parancsunk kivetésének idejétől fogva mindazt, amit
a bizonylatok kiállításáról és a pénz befizetéséről rendeltünk, a leghűségesebben és legengedelmesebben teljesítsék. A nagy háborús terhet, az idegen német seregek toborzását és átvételét
támogassák, miközben minden azon múlik, hogy időt nyerjenek, mielőtt még a veszély jobban
elhatalmasodik. E z legkegyelmesebb akaratunk és szándékunk. Kelt szókvárosunkban, Bécsben,
az 1690. esztendő október hónapjának 26, napján, római birodalombéli uralkodásunk 33., magyar
királyságunk 36. és cseh királyságunk 35. évében. Lipót
Theodor Althet Heinrich, S t r a t t m a n grófja
A Szent Császári Felség nevében; a kiadmány hiteles. J o h a n n Eilers D.r
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MOLNÁR ANDRÁS

ÁRVAY SÁNDOR EMLÉKIRATA
Részletek egy negyvennyolcas honvédtiszt önéletrajzából
Árvay Sándor 1826. július 28-án született a Veszprém vármegyei Középiszkázon.1
Apja, Árvay Lajos, középbirtokos nemes és Veszprém vármegye táblabírája volt.
Családjukban hagyományként öröklődött a fiúk taníttatása és a hivatal viselés,2
Sándort is ügyvédnek szánta az apja. 10 éves korában, 1836 őszén került a szombat
helyi gimnáziumba. Az első és második osztályt ott, a harmadik és negyedik osztályt
pedig már Pápán végezte, mivel apja időközben eladósodott, és eladva iszkázi kúriá
ját, birtokát, a közeli Pápára költözött. 1840-ben Sándor visszatért Szombathelyre,
a gimnáziumot ott fejezte be. 1842 őszén a győri líceumba iratkozott be, majd miután
azt elvégezte, a győri jogakadémián folytatta tanulmányait. 1846 nyarától Zala
egerszegen, István bátyja (megyei tiszti alügyész)3 mellett töltötte gyakornoki idejét.
1847. október 4-én, a követválasztás alkalmával, Zala megye országgyűlési ifjai
közé választották, és az 1847/48-as, utolsó rendi országgyűlésen mint Tolnay Károly
zalai követ írnoka vett részt.4
Az országgyűlés berekesztése után visszatért Zalába, és amikor 1848. június 5-én
ott is kezdetét vette a honvédtoborzás, elsőként állt be a 7. honvéd zászlóalj önkén
tesei közé.5 A zászlóalj rendezésekor (július 10-én) került a harmadik századhoz, tizedesi rangban. Szeptember 27-én léptették elő számadó őrmesterré, őrmesterként
vett részt a pákozdi csatában, a schwechati ütközetben, majd a Simunich elleni Po
zsony és Nyitra megyei harcokban. Hadnagyi kinevezését már csak 1848 decemberé
nek végén, az ostromlott Lipótvárban kapta meg. 1849. február 2-án Lipótvár védői
vel együtt tette le a fegyvert.
1849 márciusától szeptemberéig a csehországi Königgrätz várában raboskodott.
(Ekkor készített róla — és negyven honvédtiszt bajtársáról — arcképet egy Mossmüller nevű rajzoló.6) 1849 szeptemberében sorozóbizottság elé állították a hadifog
lyokat, ekkor Árvayt mint alkalmatlant, felmentették és hazaengedték. 1849. no
vember 29-én Zalaegerszegen ismét besorozták és csak egy magyar parancsnok jó
indulatán múlt, hogy mégis megmenekült. 1850. január 15-én Pozsonyban került újra
vizsgálóbizottság elé, de mint egészségileg alkalmatlant, megint elbocsátották. Alig
egy hónap elteltével azonban Sopronba, onnan pedig Pestre rendelték, ahol végül is
besorozták, majd Bécsben beöltöztették, és beosztották a 49. sz. Hess gyalogezred
újoncai közé.
1 Az életrajzi adatok legfontosabb forrása maga az önéletrajz — „Árvay negyvennyolcas honvéd önéletrajza"
(gépelt másolat) Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg) Adattára. 678—80. sz.
2 A család múltjára : Veszprém megyei Levéltár. Veszprém vármegye nemesi összeírásai, 1780., 1817.
3 Arvay István rövid életrajza : Szinrtyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891.1. k. 260. hasáb.
4 A követválasztás jegyzőkönyve : Zala megyei Levéltár (ZmL) Zala vármegye nemesi közgyűléseinek jegyzőköny
vei (Kgy. jkv.) 1847: 3615.
5 ZmL Katonaállítási iratok. Újoncok lajstromai. 1848. „Avató Jegyzék. Zala Egerszegh 7. zászlóalj."
6 Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattára. Oct. Hung. 483. „A szabadságharc első hadi foglyai KöniggrStzben 1849,"
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Árvay Sándor, a königgrätzi fogoly.
Mossmüller rajza, 1849.
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1850 áprilisától 1852 augusztusáig Dalmáciában, a Cattarói öböl menti falvakban
állomásozó zászlóalj 6. századában szolgált közlegényként, majd az 1852 nyarán le
fizetett 500 ezüst forint váltságdíj fejében leszerelték és hazaengedték.
1852 őszén érkezett vissza Zalába, és miután jogászként sem „rovott" múltja,
sem politikai meggyőződése miatt nem helyezkedhetett el, az uradalmak és a volt
jobbágytelkek tagosítását végző mérnökök mellett dolgozott segédként. Csekély
vagyona teljesen elúszott adósságainak és váltságdíjának visszafizetésére, 1853 ta
vaszától egészen 1867-ig a mérnöki munka biztosította megélhetését.7
1859 februárjában megházasodott és felesége szüleinél, a Zala megyei Lukafán
telepedett le. 1860 és 1867 között kilenc gyermeke született, a felnőtt kort közülük
öt fiú és két lány érte meg.
1861-ben, az „alkotmány helyreállítása" után még csupán rövid időre vállalhatott
hivatalt (esküdt volt a zalaegerszegi járásban) 8 a várva várt nyugalmat a kiegyezés
hozta meg az ő számára is.
1867-től előbb járási esküdt, majd árvaszéki jegyző, azután árvaszéki ülnök, végül
1872-tŐl aljárásbíró lett Nagykanizsán. 1894. november 1-én vonult nyugalomba és
előbb Lukafán, majd 1896-tól Zalaegerszegen élt, ott is temették el 1914-ben.9
Családjának történetét és személyes élményeit ősz fejjel, 1900—1906 között vetet
te papírra Arvay Sándor: „Azon kevés ismereteknek, melyekkel ősi elődeink életé
ből bírok, feljegyzését alábbiakban kívánom utódaimnak hátrahagyni, hogy amint
illik is, bírjanak némi tudásokkal őseinkről." Kéziratát pontosan a nyolcvanadik
születésnapján, 1906. július 28-án zárta le.
írás közben nem befolyásolták politikai szempontok, nem vezették „történészi"
ambíciók, nem a nyilvánosság, „csupán" családja, leszármazottai számára kívánt
emléket hagyni maga után. Visszaemlékezését családja vázlatos, rövid történetével
kezdte, majd élete első húsz évével, diákságával folytatta (írásának első része a ne
messég reformkori eladósodását, válságát, kétségbeesett útkeresését mutatja.) Ezután
következett önéletrajzának legértékesebb, s legrészletesebben kidolgozott része, az,
amelyben „negyvennyolcas" honvédélményeit, majd a kényszerbesorozás keserű
éveit elevenítette fel. Nem törekedett többre (s ez erénye, de egyben gyengéje is em
lékiratának), mint a személyes tapasztalatok rögzítésére, az átélt eseme^tryek, a köz
vetlen benyomások ábrázolására. Nem keresett ok-okozati összefüggéseket, nem tárta
fel az események mozgatórugóit (amelyekre nem is lehetett rálátása), nem kommen
tálta és magyarázta utólag bölcsen a történteket (mint tette azt a legtöbb emlékirat
szerzője). A fárasztó, küzdelmes hétköznapokat, a történelem örvényébe került kis
embereket elevenítette meg a maga egyszerű, „földhözragadt" módján. Szinte komi
kusnak hatnak a hadmozdulatokhoz fűzött „gasztronómiai" emlékei, de próbáljuk
csak magunkat beleélni a napok óta éhező, egy-két órát alvó, mégis hosszú mérföl
deket menetelő, elcsigázott honvédek helyébe...
Árvay Sándor maga is azok közé tartozott, kik nem annyira alakították, mint in
kább „elszenvedték" a történelmet, ám munkája kiemelkedik a hasonló jellegű em
lékiratok tömegéből. Ahhoz képest, hogy az átélt események és leírásuk között öt
évtized telt el, adatai meglepően pontosak. Feltételezhető, hogy nemcsak az emléke
zetébe vésődtek be ifjúkorának legnagyobb élményei, de azokról már korábban is
vezetett feljegyzéseket. Olvasmányainak adatait csak igen mértéktartóan, és csak
azokon a pontokon építette be (emlékezete kiegészítésére), ahol az események orszá
gos összefüggéseit is érzékeltetni kívánta. (Ilyen adat például az orosz intervenciós
haderő létszáma). Emlékirata távol áll a romantikától, ábrázolásmódja tárgyilagos,
realisztikus, bár fel-felcsillan benne a hazafiság nemes, finom pátosza.
Az emlékiratot Arvay Sándor halála után leánya, Arvay Emília Mária zalaeger
szegi óvónő őrizte. Nála fedezte fel a kéziratot Kovács József, aki annak a szabadság7 Ezeket az úrbéri tagosítási térképeket ma is őrzi a ZmL Térképtára. Közöttük található Vöckönd község fel
mérése, Árvay saját kezű aláírásával (u. 449.)
8 ZmL. Zala megye bizottmányi jegyzőkönyve. 1861:5 (február C).
9 1867/68-ban tagja volt a Zalavármegyei Honvédegyletnek. Honvéd Schematismus (összeáll. Mikâr Zsifimond)
Pesten, 1869. 107. o. Síremléke (márvány obeliszk) ma is áll Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben. Sírfelirata:
„ÁRVAY SÁNDOR. NYŰG. KIK. JÁRÁSBÍRÓ. VOLT 1848—49. HONV. HDGY. 1826—1914."
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harcra vonatkozó részletét erősen átalakítva (kihagyásokkal, átírva, összevonva),
és minden különösebb magyarázat, vagy kritika nélkül közreadta a Hadtörténelmi
Közleményekben, 1936-ban.
1948-ban, a szabadságharc centennáriumán Fülöp István zalaegerszegi levéltáros
készített gépelt másolatot az eredeti kéziratról. Ezt előbb saját gyűjteményében,
majd a zalaegerszegi megyei könyvtárban őrizte, végül a Göcseji Múzeumnak aján
dékozta. Mivel a kézirat őrzője, Arvay Emília, utódok nélkül halt meg, és az eredeti
példánynak nyoma veszett, forrásközlésünk alapjául a Göcseji Múzeumban őrzött
gépiratos másolat szolgált.10
Az emlékirat legértékesebb, a szabadságharc eseményeire vonatkozó részét gya
korlatilag teljes egészében (egészen minimális kihagyással [...]) az önkényuralom le
írásának pedig kb. 50%-át (lényegesebb részleteit) közöljük. A szöveg helyesírását
általában a maihoz igazítottuk, így jártunk el a földrajzi és személynevek esetében is,
de kivételt tettünk néhány következetesen használt régies alaknál: pl. Jellasich,
Simonits. A helyesírás bizonyos „modernizálását" a másolat sok gépelési, vagy ol
vasati hibája tette indokolttá, amelyek miatt az eredeti szöveg betűhív közlése
amúgy is lehetetlenné vált.
R É S Z L E T E K ÁRVAY SÁNDOR Ö N É L E T R A J Z Á B Ó L
11

A megye 1848 május első hetében követ bsszámológyülést t a r t o t t . [...] Ezen gyűlés napján 1 2
t ö r t é n t , hogy ebéd után Egerszegen az Aranybárány fogadó kávéházban ültünk többen
fiatal emberek, mikor egyszer zeneszó mellett Ihász Dani Ernő ezredbeli hadnagy, kezében
rövidnyelű nemzeti zászlóval betörtet a kávéházba, ránk kiált: „No fiúk, hadd lássam, ki a le
gény a csárdában, ki mer felcsapni honvédnek?" Elmondta, hogy gróf B a t t h y á n y Lajos mi
niszterelnök őt a 7. honvédzászlóaljhoz főhadnagynak kinevezte, s megbízta, hogy kezdje
meg a toborzást Zalában, hol a 7. honvédzászlóalj fel lesz állítva. (Azidőben már Horvátországból
Jellasich a bécsi kamarilla hajtogatásaira és segélyével betörni készült Magyarországra a szen
tesített törvények visszavonása, a pesti nemzeti gyűlés feloszlatása, és a szabadság megfékezése
végett. Lenn, a Bácskában pedig a rácok mozgolódtak erősen, miért is a 12 honvédzászlóalj 13
felállítását határozták el, mihez Ferdinánd király is hozzájárult. Az 1. és 2. zászlóaljat Budán
ós Pesten, a 3.-at Szegeden, a 4.-et Nagyváradon, 1 4 az 5.-et Győrben, a 6.-at Veszprémben,
a 7.-et Zala és Vasmegyéből, a 8.-at Pécsett, a 9.-et Kassán, a 10-et Debrecenben, a 11.-et Kolozs
váron, a 12.-et Marosvásárhelyen toborozták s szervezték.) Mi, a jelenvoltak természetesen azon
nal felcsaptunk, mintegy h a t a n voltunk, s azonnal Ihász Danival cigányzene mellett a várost
megjártuk toborozva, estvére kelve már közel harmincan voltunk honvédek. Folyt azután
a toborozás vidékről, híre futván a dolognak, csapatosan jöttek felcsapni, úgy, hogy egy hónap
a l a t t lehettünk m á r háromszázan. 1 5 Mindenik k a p o t t 20 pengő forint felpénzt, midőn beállott,
abból csináltattak fehér foszlányt és nadrágot veres szegéllyel ; kék katonasapkát vörös rózsával,
kinézésük így katonás lett. 1 6 Ihász hadnaggyal elmentünk Keszthelyre, s onnét gőzösön Füredre
toborozni, Keszthelyről a gazdasági intézet tanulói eljöttek velünk honvédnek. 17 A 300 főnyi
csapatunknak csaknem fele iskolavégzett vagy tanuló volt, fele pedig mesterlegóny, zsidó és
földmíves fiúk. E g y hónap u t á n főhadnagyunk beosztott bennünket szakaszokba, minden sza
kaszhoz nevezett ki négy tizedest, az egész csapat számára pedig egy őrmestert, ki előbb Ihász
Danival együtt szolgált, régi katonaviselt ember volt, ki o k t a t o t t is bennünket. Mikor így be
lettünk osztva, egy délután, napiparancs után így szólott hozzánk főhadnagyunk: „Fiúk, most
már elegen vagyunk ahhoz, hogy valamit kezdjünk. É n elvezetlek benneteket Muraközbe, ahol
Csányi László, a kormánybiztos nemzetőr serege van, kérek tőle fegyvert számotokra, felfegy
verkezünk és betörünk Horvátországba, elfogjuk Jellasichot és a horvát lázadásnak véget10 Az eredeti kézirat és a másolat sorsáról: Kovács József: Adalékok az 1848—49-i szabadságharc 7-ik honvéd zászló
aljának történetéhez. In: Hadtörténelmi Közieményeli, 1936. 292. o., és Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség
szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 288. o.
11 Zala megyéről van szó.
12 Pontosabban 1848. június 5-én.
13 Ekkor még csak 10 honvéd zászlóalj felállításáról született döntés. A két erdélyi zászlóalj (a 11., kolozsvári, és a
12., marosvásárhelyi) 1848 őszén alakult meg.
14 A 4. zászlóalj alakulási helye Pozsony volt.
16 A zalai toborzás tényleges adatairól: Molnár András: A 7. honvéd zászlóalj zalai önkéntesei. In: Hadtörténelmi
Közlemények, 1987. 4. sz.. 753—760. o.
16 A leírt ruházatot augusztus 10.—szeptember 5. között Pápán kapták meg, a helyi iparosoktól. A foglalópénz
csak kisebb felszerelési tárgyak vásárlására szolgált.
17 Itt csatlakozott Árvayékhoz Szekovics Pál, az egykori „Ferdinánd-huszár", aki naplóban örökítette meg a 7.
honvéd zászlóalj történetét. {Szekovics Pál keszthelyi georgiconi hallgató és honvéd naplója 1848. május 16-tól 1849.
•december 9-ig. (Közli Darnay [Dornyay] Béla) Keszthely, 1948. {Balatoni Múzeumi Füzetek, 7. sz.) Szekovics naplója
hitelesíti és számos helyen pontosítja az ürvay által leírt eseményeket.
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vetünk." Mi természetes a legnagyobb lelkesedéssel fogadtuk az ajánlatot, s azonnal a k a r t u n k
indulni, Ihász Dani rendelkezett, s harmadnap el is indultunk. Első nap Söjtörig mentünk, s o t t
beszállásoltunk. Másnap reggel onnét elindultunk, Pusztaszentlászlón Oszterhuber József 18
mindnyájunkat megkávéztatott reggelire. Délután értünk Letenyére, hol Csányi László szállá
solt. Utazásunk fárasztó, m e r t szokatlan volt, de mulatságos. Volt köztünk ugyanis egy pincérből
lett honvéd, aki jól játszott harmonikán, azt kineveztük csoport bandájának, s előttünk haladt
harmonikázva. Különösen h a faluba értünk, ott nyegtette erősen a hangszerét, úgy, hogy a népek
bámultak bennünket, el nem t u d t á k gondolni, miféle natio ez, s honnét j u t o t t a falujokba.
Rendesen minden faluban megitattunk, h a valami korcsma s boltba jóféle [volt] el is fogyasz
t o t t u k , így meglehetősen későn értünk rendeltetésünk helyére, Letenyére. Letenyén a vendéglő
előtt parancsnokunk felállította csapatját, s Csányi Lászlóhoz — ki a vendéglő ablakán lenézett
s kérdezte, miféle csapat ez — felment jelenteni, hogy az alakuló 7. honvédzászlóalj már felavatott
újoncai, s hogy miért vezette oda, hogy Jellasichot elfogjuk s az illír lázadásnak véget vessünk.
Csányi megparancsolta, hogy azonnal visszavezesse csapatját Egerszegre, s iparkodjék azt
kiegészíteni, a további parancsot pedig majd a minisztériumból fogja megkapni. 1 9

m
H a felfegyverezhette volna csapatját, Ihász Dani biztos, hogy megkísérelte volna a betörést,.
minek a csapat pusztulása lett volna a következménye, mert Varasdnál kellett volna betörni, o t t
lévén híd a Dráván, a hídfő pedig ágyúkkal volt, s reduttal 2 0 megerősítve és katonai őrizettel
megrakva. Az éjét ott t ö l t ö t t ü k Letenyén, s másnap korán reggel, mint a vert had, lehangolva,
búsan indultunk vissza, fájlalva a kudarcot, mert el nem hittük, hogy ne sikerült volna vállala
tunk. É n az úton rosszul lettem, s Pusztamagyaródon kocsit fogadtam, amin értem be Söjtörre,
hol Márton Pál úr fogadott házába, lefektetett, s forró fekete kávét i t a t o t t velem, utána elalud
t a m , erősen kiizzadva ébredtem fel, s egész jól éreztem magamat. Másnap visszaérkeztünk Eger
szegre, de többé nem volt a csapat az előbbi lelkes fiatalság. Megszégyenülve éreztünk magunkat.
Azután rövid időre a minisztérium Szombathelyre rendelt bennünket, hová ugyancsak Ihász
Dani vezényelt el. Szombathely mellett Ólad kis faluba lett a mi csapatunk elszállásolva. Szom
bathelyen is folyt már ekkor a toborozás zászlóaljunk részére, hol a megye fiatalembereket bízott
meg a toborzással, parancsnokuk Szeghy Mihály fiatal ügyvéd volt, kinek hivatása a mi meg
érkeztünkkel megszűnt, átvévén : Ihász Dani, s Pestről odarendelt t ö b b , a zászlóaljához kineve
zett tiszt. Ólad falucskában t á n egy hónapig voltunk, parancsnokunk volt Kovács József nyűg.
huszárfőhadnagy, tapolcai születésű. Innét az összes 7. zászlóaljbeli újoncokkal együtt Vépre
rendeltettünk, hol a zászlóalj alakítása történt meg. ő r n a g y u n k lett Petykó nevű nyugalmazott
gyalogos tiszt, 2 1 ki köszvényes bajban szenvedvén, alig egy párszor m u t a t t a magát előttünk.
Vópen 6 századra beosztott bennünket, az első század századosa lett Zinnern 22 erdélyi szárma
zású, 2. századé R u m y András vasmegyei öreg, kiszolgált katona, a 3.-é Vouvermann Ferenc, 2 1
5.-é gr. Staremberg István rendkívüli alacsony kis emberke, előbb német lovasezrednél szolgált,
6.-é Diósy nevű 24 magyaros s katonás egyén. É n a harmadik századba lettem beosztva, és tizedesi
rangot k a p t a m . Főhadnagyunk lett Bán Sándor, előbb Egerszegen megyei írnok s kiszolgált
gránátos őrmester. Hadnagyunk Tertyánszky nevű tótmegyeri fiatalember, s Szél Mihály kiszol
gált huszárőrmester. A többi századoknál tisztek lettek : Rainer Aladár, Huszóczi Dénes, H u t i r a y
Sándor, Krizsa n. Szél János, — hadnagyok pedig: Inkey János palini, s Kis Sándor, a többieknek
nevére nem emlékezem. 26
A zászlóalj ilyképpeni rendezése után Petykó őrnagyunk nyugalomba vonult, s helyette lett
Zinnern, — az első század parancsnoka, segédtisztje pedig Rainer Adolf tanult tiszt, főhadnagy,
lelkes magyar, az összes tisztek közt a legtanultabb és leglelkesebb, bár német létére a vezény
szónál többet alig t u d o t t . A zászlóalj századonként Szombathely környékén lett elszállásolva,
az első század Szombathelyen. Július hóban, mikor már zászlóaljunk 1000-nél több főből állott, 26
Pápára lett rendelve, s oda Jánosházán és Somlóvásárhelyen át vonultunk be. I t t egypár napig
még folyt a toborozás a városban, s miután a létszám összesen 1200-at meghaladott, be lett
szüntetve, s a kiképzéshez fogtak, ami azonban nehezen ment, mert tisztjeink nagyobb része
lovas volt előbb, s a gyalogosok teendőit nem t u d t á k . Pápán, hogy nénémhez — ki akkor o t t
lakott saját házukban, — közhonvédeket ne szállásoljanak, magam mentem szállásra Pétries

18 Deák Ferenc sógora.
19 A hihetetlennek tűnő vállalkozást Szekovies is leírta.
20 Sánc vagy kisebb erőd.
21 Valódi neve Petók Antal (a „Petykó" gúnyneve lehetett), százados volt a 2. gyalogezredben. 1848. június 8-tól
október l-ig a 7. honvédzászlóalj parancsnoka.
22 Karl Zinnern a 48. gyalogezred volt főhadnagya. Petók Antaltól ő veszi át a 7. zászlóalj parancsnokságát.
23 Nyugalmazott huszárszázados.
24 Dióssy Dénes, nyugalmazott huszár főhadnagy. (V. ö. : Urban: i. m. 401. o.)
25 A 7. honvédzászlóalj tisztikarának névsorát (helyenként tévesen olvasva) közölte: Balogh Gyula: Vasvármegye honvédsége 1848—1849-ben. Szombathely, 1895. A nevek helyes írásmódjára 1. Urban: i. m. 399—409. o.
20 A létszám még augusztus 4-én is csak 473 fő volt. (V. ö.: Urban: i. m. 260. o.)
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György tizedes, sümegi fiú társammal, s ott voltunk augusztus közepéig. P á p á n kezdték meg*
a zászlóalj felruházását. Minden ember kapott kék magyar nadrágot vörös zsinórral, „kótlit"* 7 '
zsákszövetből és szürke köpenyeget. P á p á n zászlóaljunk bandát is alakított felfogadott zené
szekből, közel húsz egyénből állott a banda, fúvó eszközökkel ellátva, karmesterünk Kaczér"
nevű képzett pesti zenész volt. Fel lévén a zászlóalj mindennel szerelve, fegyvert még Szombat
helyen kaptunk, az Eszéki várból szállítottak „czinderes" 2 8 puskát, azidőben a legújabb és á
legjobb szerkezettel. Augusztus közepe táján j ö t t rendelet a hadügyminisztériumtól, [.'..] — mely
bennünket Pesten át Bácskába, a lázadó rácok ellen rendelt. Elmasíroztunk Pápáról Városlődön
át Veszprém felé, de harmadnap Veszprémtől két órai távolságban új rendeletet kaptunk, m e l y
szerint gyorsított menetben Muraközbe kellett sietnünk; Jellasich betörését minden órán várták.'
Visszafordultunk, és kocsin, — rész-szint ökrösszekereken, — vittek Sümegen át Kanizsára, ott"
megállapodásunk lett néhány hétre. Az első honvédzászlóalj, Ernő és Vasa ezred egy-egy zászló-"
alja, a Miklós és Sándor huszárokkal bent volt Muraközben, számos nemzetőrrel. Jellasich
szeptember második felében 29 csakugyan betört Varasdnál erős hadtest granicsárral, rendes lovas
ezredekkel s elégséges ágyúval. A mi hadparancsnokunk Teleki Ádám nyugalmazott tábornok
volt. Előtte Ottinger 30 osztrák tényleges szolgálatban álló tábornok volt a hadtest parancsnokai
ki átszökött Jellasich-hoz. Teleki tábornok és a rendes ezredből t ö b b főtiszt kijelentette, hogy
Jellasich serege ellen nem harcol, mert annak is császári katonái vannak, s ők is azok lévén
esküszegést követnének el, ha harcba bocsátkoznának vele. Kormánybiztos Csány László volt/
s ily körülmények közt a visszavonulást rendelte el. Visszahúzódtunk Keszthelyig, o t t az až
értesítés jött, hogy Jellasich a Balaton zalai partján u t á n u n k indult, mire mi Kiskomáromig
visszamentünk elébe, hogy csatát fogadjunk tőle. K i volt akkor az ideiglenes hadparancsnok,
nem tudom, Jellasich azonban nem jött a zalai oldalon, hanem Somogyban vonult Pest felé,
parancsa lévén, hogy Pesten az országgyűlést oszlassa fel, a magyar minisztériumot tegye le,
s mint az ország katonai kormányzója csináljon rendet. Mi a zalai parton vonultunk Keszthelyen'
á t Tapolcáig. Tapolcától ismét visszaindították seregünket Keszthely felé, az az értesítés érkez
vén, hogy Jellasich mégis a zalai parton jön, Keszthelynél t e h á t ütköznünk kell, de ez a hír sem
volt igaz, ismét visszavonultunk Fehérvárig. I t t új sereg is csatlakozott hozzánk, Ivánka Imre
ezredes csapata, a borsodi önkéntesek két zászlóalja, egypár új zászlóalj, és a Zrínyi csapat
Perczel Mór őrnagy vezérlete alatt, a Hunyadi zászlóalj Trangus őrnaggyal. 3 1 Seregünk így
mintegy 12 000 gyalogosra szaporodott, két ezred huszársággal, — a Miklós és Sándor ezreddel,
kik utóbb az egész szabadságharc alatt a legjobb katonáknak bizonyultak. Fehérvárott egy nap'
az értesítés érkezett hozzánk, hogy Pvóth és Filippovits tábornok alatt Jellasich jobbszárnyát'
képező 6 000 rendes katonaságból álló sereg bennünket oldalról t á m a d meg, mire Fehérváron
kívül, a várostól nyugatra csatarendbe fel lettünk állítva, de a hír ezúttal is valótlannak bizo
nyult, s mivel Fehérvárnál e sereget nem találták döntő csatára alkalmasnak, visszavonultak
Sokoróig, ahol táborba szálltunk. I t t j ö t t hozzánk Móga osztrák tábornok, 3 2 s vette át seregünk
parancsnokságát, i t t kaptunk Pestről ágyúkat is, két üteget, Mack honvéd huszártiszt parancs
nokkal. 3 3 Ihász Dániel ott vált meg tőlünk, kineveztetvén Pestre, egy újonnan felállított hon
védzászlóaljhoz századossá. Mi zászlóaljunk, a Zrínyi és Hunyadi csapattal, úgy az újonnan
érkezett Wurtemberg huszárok egy osztagával, Répási huszárőrnagy 34 dandárparancsnoksága
alatt a dinnyési pusztán a hadtest balszárnyát képezte, feladata lévén egyúttal a Tác és Ozora
körül lévő Pvóth-Filippovits seregének visszaszorítása, ha csatlakozni akarna Jellasich főseregé
vel, amint tervezték. De Pvóth és Filippovits serege kifáradt volt, s nem közeledhetett, Ozoránál
táborozott. Jellasich szeptember 29-én Pákozdra érkezett, s rögtön csatarendbe állítván seregét^
a csatát megkezdte. 35 Szép, tiszta, napos idő lévén, jól láttuk minden mozdulatát. A mi csa
patunk Pákozd és Sukoró között lévő szőlő mellett, csekély emelkedésű domb a l a t t foglalt állást.
Miklós huszárok egy százada volt a seregünk előtt jó előre tolva, közel az ellenség által elfoglalt
térséghez. Amint az ellenség gyalogsága megindult a harctér közepén lévő, és az egész harcteret
átmetsző száraz árok elfoglalására, huszáraink visszavonultak a főcsapathoz. Az ágyúzást az.
ellenség megkezdte, Mack ütegének fiatal honvédtüzérei az első ellenséges ágyúszóra a „Szózatot"
kezdték énekelni, s addig el sem hagyták, míg parancsnokuk tüzet nem parancsolt. Az ágyúzás
mindkét részről megkezdődött, Mack tüzérei oly jól lőttek, hogy Jellasich tisztjei azt hitték,
francia tüzéreink vannak. A szárazárokban meghúzódott granicsárok kiűzésére az első honvéd
zászlóalj lett kirendelve, s feladatát rövid idő alatt teljes sikerrel megoldotta. A granicsárokat
kiszorítván belőle ; azok a csatatért északra környező szőlőhegyekbe vonultak, az ott lévő pince27 „Kitli" (a német „Kittel" nyomán) = vászon felső ruha, „foszlány".
28 Lőkupakos, csappantytís.
29 Egészen pontosan szeptember 11-én.
30 Franz Ottinger, es. kir. vezérőrnagy.
31 Trangos István századosról van szó. (A Hunyadi csapat parancsnokai ekkor Szalay László alezredes és Meszlényi Jenő őrnagy voltak és a csapat még Dunaföldvár környékén állomásozott.)
32 Móga János cs. kir. altábornagy.
33 Mack József tüzérfőhadnagy.
34 Répásy Mihály, a 6. huszárezred őrnagya.
35 A csata rekonstrukciója: Jenéi Károly: A pákozdi csata. In : Fejér megyei Szemle, 1935. 1—2, sz. 5—27. o.
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•épületek mellé húzódva. Tüzéreink oly jól lőttek, hogy a hegybe vonult ellenségben sok k á r t
•okoztak, különösen Mack tüzérei. A pince mellé csoportosult horvátok közé oly jól lőttek, hogy
azok onnét a szabadba kilépni nem mertek, o t t pedig a közébük csapódó golyó közülük igen
sokat megölt. Ordításuk hozzánk, a balszárnyra is elhallatszott. Zászlóaljunk csata kezdetén
az engedelmességet felmondta, elindult, hogy ő is tűzbe menjen, mert mint kiabálták, nem azért
jöttek, hogy nézzék bajtársaik harcát, hanem, hogy együtt harcoljanak, ugyanis a balszárnyon
lévén, tűzbe nem vittek bennünket. Répásy dandárnokunk hozzánk jött, s megnyugtatta legé
nyeinket, ígérvén nekik, hogy meglehet, a jövő órában ő vezeti őket harcba a dél felől jövő ellen
séges tábor ellen, s meglehet, hogy nékünk Jellasichot hátba kell fognunk, s akkor az egész serege
végveszélybe j u t h a t . „Az a jó katona fiam, — monda — aki nemcsak vitézül verekedni, de
engedelmeskedni is t u d " . A dandárnok éltetésével legénységünk megnyugodott. A csata javunkra
eldőlt, az ellenség minden ponton vissza lett verve. Egy ellenséges csoportnál fehér kendőt lobog
t a t t a k mieink felé. Ivánka ezredes átlovagolt, de csel volt, s Ivánkát elfogták, azonban mieink is
íbgtak el a horvátoktól főtisztet, s azzal kicserélték. 36 A csata szűnőfólben volt már, amikor
Perczel Mór őrnagy a Zrínyi ós Hunyadi csapattal, és egy század Miklós huszárral Tác és Ozora
felé elment Roth és Filippovits seregét felkeresni. R o t h és Filippovits Ozoránál tovább nem tu
d o t t haladni, mert serege, mind kiszolgált, öreg granicsárok lóvén, kifáradt, s az engedelmességet
megtagadta. Mikor Perczel közeledett hozzájuk, fegyvereiket gúlába rakták, s ellenállásról
letettek, pedig többen voltak Perczel seregénél. A Zrínyi zászlóaljhoz csatolták a Bécsből j ö t t
400 önkéntes német csapatát, s lett a zászlóalj létszáma 1600, a Hunyadiak 1200, összesen volt,
2800 gyalogosa s mintegy 12—20 huszárja Perczelnek, de ágyúja nem volt. R o t h és Filippovits
kénytelen volt magát megadni, leveretvén serege. Pécsen át hazájokba kísérte a nemzetőrség
a határszélig, tisztjei azonban hadifoglyokká lettek. Pákozdnál győztes seregünk fegyverszünetet
k ö t ö t t 48 órára, a csatatéren lévő puszta árok volt a választóvonal, azon át előrehaladni egyik
félnek sem volt szabad, mindenik fél azonban állását m e g t a r t h a t t a .
Este mi seregünk a táborban megrakván a tüzet, sötétben elindula Baracska felé, hol állítólag
kedvezőbb hadállás volt. Baracska a csatahelytől jó kétórai járás lehetett. Útközben éjféltájt
nagy szél, utána pedig zuhogó zápor jött. Zászlóaljunkat egy majornál érte utol, megálltunk
a szalmakazlak mellett, én az egyik kazal tövébe lopakodtam, egyik legényem egy öl szalmával
befedett, az esőtől meg voltam mentve, és jót aludtam a szalma alatt. Reggel elértük új tábor
helyünket Baracskánál, hol a 48 órai fegyverszünet végét bevártuk. A horvátok azonban csata
u t á n éjjel felkerekedtek, s Fehérváron át futva mentek Mór és Győr felé. Fehérvárott 1500 em
bert hagyott Jellasich seregéből, azzal a meghagyással, hogy várják be Roth és Filippovits csa
p a t á t és azzal egyesülve kövessók Győr felé. Azonban R o t h és Filippovits elfogatván, seregével
nem jött, a fehérváriak pedig az ottrekedt 1500 horvátot lefegyverezték. A fegyverszünet le
teltével a mi seregünk is megindult Jellasich után, de nem bírta utolérni. Mosonyban a Miklós
huszárok egy kis csapata Jellasich seregéből 15 vörös köpenyeges „szcrezsánt" utolért, s a piacon
felkoncolta. Jellasichnak ugyanis vörös köpenyeges, szerb bőbugyogós és vörös török sapkás
testőre volt a. „szerezsánoknak" nevezett vad s rablásra kész népség, ós a báni huszárok, (ban•deristák.). Ezek szánalmas kinézésű lovasok voltak. Lovaik apró és sovány, a huszárok öltözete
Mária Terézia korából maradt csákó, (fent széles, alul szűk), bő mente, s dolmány, nadrág, de
nejn volt az egyénre mérve, egyik majd belefulladt, oly bő volt a ruhája, míg a másik szűk volta
m i a t t majd megfulladt. A Sándor huszároktól egy közvitéz elfogott egy ilyen huszárt, — utóbb
Pesten elnevezték Jézus Mária huszárnak, 37 — magával hozta a táborba, vezette, mintha kecskét
vezetett volna, pajtásainak azt mondta, azért fogta el, hogy este legyen a tűz mellett mivel
mulatni. Jellasich Győrön felül seregének hasznavehetetlen részét (népfölkelőket) Kőszeg felé
hazaküldte, maga pedig kifutott Ausztriába, Schönbrunnba táborba szállott. Ekkor még Bécs
város t a r t o t t a magát, már akkor körül volt zárva, de a császáriak nem érezték magukat elég
erősnek az általános rohamra, kisebb összeütközések történtek köztük és a városiak közt.
É n a pákozdi csata után néhány nap szabadságot kértem, hogy Pestre mehessek, ahol bátyám
országgyűlési gyorsíró volt, 38 így a Baracskától Parendorfig (Sopron megyében) történtekben
részt nem vettem. Egyéb nem történt, mint Jellasichot üldözték, de nem érhették be.
. Pestre K r ú d y Gyula tizedes társammal mentem; ón a pákozdi csata előtt két nappal számadó
őrmesterré lettem előléptetve. Pesten nem t u d t a m bátyám lakását, a véletlenre bíztam magamat
feltalálására nézve. Kedvezett a véletlen. Budán, a Három Király szállóban v e t t ü n k lakást,
a hajóhídfőnél. Amint Budáról átmentem Pestre, a híd végében Pesten bátyámmal találkoztam.
Mily szerencse, ha így nem történik, az Isten tudja, hogyan találtam volna fel. Visszamentünk
36 Ivánkát JellaCic küldte vissza fegyverszüneti ajánlattal.
37 Ezt az „elnevezést" Degré Alajos is megemlíti: Visszaemlékezéseim. Bp., 1983. 252. o.
38 Árvay István Lukács Jánostól tanulta a gyorsírást. 1846-tól Zala megye közgyűléseiről vezetett „gyorsírási
jegyzékeket", ezeknek alapján küldte tudósításait a Pesti Hírlap számára.
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Budára bátyámmal, kifizetvén a szobabért, hozzá szállásoltam Pesten a Zrínyi-utcába. E g y p á r
napot töltöttem Pesten, s azalatt találkoztam Ihász Danival, ki ekkor m á r egy új zászlóaljhoz
Erdélybe lett őrnaggyá kinevezve. Amint meglátott, hozzám jött, s felszólított, hogy menjek
vele Erdélybe, kineveztet hadnaggyá zászlóaljához. Nem t u d t a m magam rászánni, hogy meg
szokott társaimat elhagyjam, nem fogadtam el ajánlatát, pedig azt mondta, rögtön jön velem
Nádosyhoz, a hadügyminiszter titkárjához, 3 9 s egy óra a l a t t ki leszek nevezve hadnagynak.
H a elfogadom ajánlatát, most az Isten tudja hol volnék, h a a halál megkímélt volna az erdélyi
véres csatákban.
Budán a Tabán városrészben volt zászlóaljunk raktára, 4 0 melyben teljes ruházat szépen rak
tározva volt Bajer hadnagy* 1 őrizete alatt, a zászlóalj pedig vászonfoszlányban, kopott köpeny,
s rongyos bakancsban járt még télen is, egész elfogatásunkig. Találkozván véletlen Bajer hadnagy,
raktárparancsnokkal az utcán, azonnal lefoglalt, hogy v a n vagy 40 embere, azokat azonnal
transzponáljam a zászlóaljhoz. Másnap az útrenddel elkészülvén, s ugyancsak Nádosival aláírat
ván, harmadnap meg kellett indulnom transzportommal Győrig gyalog. Győrben Lukács Sándor
fiatal ügyész volt kormánybiztos, nála jelentkeztem, s kértem kocsikat, mivel odáig legénységem
kifáradt. Egy napot töltöttünk Győrben, mely idő alatt Lukács hajósokkal alkudozott, kik
legényeimet hajón Mosonyig elszállították volna, mivel kocsikat nem a d h a t o t t . Az egész vidék
kocsis és szekeres népe a táborba v i t t élelmiszert. Mivel a hajósnép sokat kért a szállításért, vál
lalkoztam arra, hogy gyalog elvezetem csapatomat, csak még egy napig nyughassunk. örömmel
fogadta a kormánybiztos ajánlatomat, s irataim rendbehozása után elindultam, és szerencsésen
elvezettem népemet Parendorfra, hol zászlóaljunk s egész hadseregünk napok óta táborozott.
Míg én távol voltam a zászlóaljtól, kétszer is megindult a sereg a Lajtán át Ausztriába, de mind
kétszer egy napi járás után visszatért Parendorfba. I t t Vouvermann századosunk elvált tőlünk,
Eszék várában lett egy új zászlóaljhoz őrnagynak kinevezve. Századosom Bán Sándor földim
lett. Tán két-három napig voltunk parendorfi táborban, midőn ismét elindultunk Bruckon á t
Ausztriába. Első nap Stixneusiedel nevű városkáig mentünk, hol a mezőn háltunk. Reggel korán
indultunk, de rövid menetelés u t á n megállott az egész tábor, és zászlóaljonként sorban felállott.
Kossuth Lajos érkezett meg, s szemlét t a r t o t t a sereg felett. Fehér lovon volt, tüzórközlegériyi
egyenruhában, minden csapat előtt megállt, és rövid beszédet mondott. Előttünk azt m o n d t a :
„Megkéstünk fiaim, előbb kellett volna jönnünk, de nem lehetett, az akadályokat csak most
t u d t a m eltávolítani. Jönnünk pedig kellett, mert Bécsnek nagy szüksége van a segélyre, s be
csületünkben áll segítségére jönni, az is segített nekünk többször, többmódon." Midőn az ország
gyűléstől többízben deputációt küldött Bécsbe, hogy bizonyos dolgot kivívjon a királytól-,
a bécsiek erős tüntetéssel kényszerítették a kamarillát az engedésre, de számtalan fiatalember is
jött Bécsből, s beállt honvédnek, ez egyetemi ifjúság pedig — az úgynevezett „ a u l a " — ezer
egyénből álló légiót alakított, s j ö t t hozzánk. (Ez a csapat, a — légió — keresztülharcolta a sza
badságharcot az erdélyi csapatnál Bem támbornok alatt. Ezeknél fogva becsületbeli dolog volt
Bécset megsegíteni, mivel már akkor Windischgrätz egész erővel megtámadta.) — Azután elm*
dultunk, s estig mentünk. Este egy sík mezőn, honnét már Szt. István 4 2 tornyát láttuk, táborba
szálltunk, s főztük a napi eledelünket. Mikor besötétedett, látszott, hogy Bécs t ö b b helyen ég,
az ágyúk pedig folyton dörögtek. Azon éjjel alig aludhattunk, folyton őrjáratot kellett a vidéken
teljesíteni, pedig nappal is folyton talpon voltunk, Másnap a hadsereg fel lett csatarendbe állítvaMár akkor azonban Bécs elesett, a császáriak bevették. A mi dandárunk Répásy őrnagy paranGS*
noksága alatt ismét a balszárnyra jutott. Zászlóaljunk Raupachnál 4 3 állott a falu előtt. A faluból
százados hársfasor vezetett a kálváriához, mely állott egy magos fallal kerített kápolnából,
tőszomszédságában pedig homokba ültetett szőlőkert volt tökéletesen rónaföldön gyepüV-el
szegve. Egy századunk a kápolna udvarában v e t t állást, több század a szőlőben. K é t század
a faluban volt tartalékban. A csatát jobbszárnyon Guyon ezredes és Görgey 44 kezdték mag
Schwechatnál, s az előttünk lévő horvátot rövid idő alatt a faluból, — tovább Maasfeld 45 faluból
is kiszorították, győztesen haladtak előre, a középhad azonban nem t u d o t t előre jutni, miért is
a győztes jobbszárnynak is meg kellett állnia, sőt Schwechatig visszajönni. A mi zászlóaljunkra
9 óra tájban kezdtek ágyúzni és rakétából lőni. Távolról j ö t t a lövés, t ö b b fáradt golyó csapa-,
tunk mellett elállott. Legényeink a sorból kiszaladtak, felszedték a golyókat, tarisznyába r a k t á k
majd otthon megmutatják, ha haza jutnak. E g y rakéta a zászlóalj felett p a t t a n t el, de k á r t nem
t e t t . őrnagyunk úgy megijedt, hogy azt is elfeledte, hogy magyar katona, németül vezényelt:
„Recht um, Marsch Marsch," 46 és lovának sarkantyút adva a faluba benyargalt..Együtt volt
39 Nádosy Sándor alezredes ekkor a Nemzetőrségi Haditanács elnöke.
40 A honvéd zászlóaljaknak nem volt saját raktáruk.
41 Bayer Antal volt hadfi.
42 A bécsi „Stephansdom"-ról van szó.
43 Ismeretlen helynév, Szekovics naplójában „Kauchenwart" szerepel.
44 Guyon Bichárd és Görgey Artúr ezredesek.
45 Helyesen : „Mannswerth" (Mannswörth).
46 „Jobbra át, indulj, indulj!"
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• ekkor az egész zászlóalj, de a fele (4. 5. 6. század) velefutott az őrnaggyal a faluba. Mi, 1., 2., 3.,
.század álltuk meg helyünket. A 6. századnál már ekkor nem volt Diósy a százados, különben
.azt hiszem, az őrnagyot megállította volna. Az én századosom sem tudom hova lett, nem volt
.nálunk, főhadnagyom H u t i r a y Sándor szólított fel, rendben tartsam meg századunkat. Meg is
.állotta helyét anélkül, hogy kényszeríteni, vagy rábeszélni kellett volna. Közben azután az el
szaladt rész is visszasompolygott az o t t m a r a d t a k gúnyolása közben, őrnagyunk azonban sokáig
,nem m u t a t t a magát. Eközben a csata folyt, de szerencsétlenségére egy golyó az ellenségtől
a komáromi nemzetőrök közé csapott a központban ; tartalékok voltak és kaszások. Szétrebbent
a 3000 kaszás, s oly zavart csinált, hogy még a Miklós huszároknak is vissza kellett vonulni.
Móga pedig, a fővezér lováról leesett, jelentette Kossuthnak, hogy a vezérletről lemond, mert
megsérült. A jobbszárny még mindig előnyben volt, a balszárny sem vonult hátrább egy lépéssel
sem. Kossuth haditanácsot h i t t össze, s ott Görgeyt megbízta a sereg visszavezetésével, ki meg
ígérte, hogy parancsát baj nélkül teljesíti. A hadsereg két óra tájban megkezdte a visszavonulást,
a császáriak nem merték üldözni, féltek, hogy Bécsből támadás történhetik ellenök. A parendorfi
• táborból lett Ivánka Imre ezredes Kossuth által az osztrák sereg fővezéréhez küldve mint parlamentáir, de küldetésének sikere nem volt. Herceg Windischgrätz bár fogadta Ivánkát, mert előb
bi időből ismerte, s hihető azt remélte, hogy a m u t a t o t t kegye hozzájok visszatéríti Ivánkát, ki
előbbi időkben nádor huszárfőhadnagy, s a prágai főparancsnoknak volt adjutánsa. Mivel azon
ban Ivánka nem maradt, visszabocsájtotta, de Jellasich csapata, mely a német sereg előőrsét
adta, elfogta, s fogságba is maradt a szabadságharc leveréséig. A mi zászlóaljunk, egy szakasz
Würtenberg huszár, három darab három fontos ágyú Raupachnál lett hagyva, hogy esetleg
az ellenséget fenntartsa. Kétszer is jött erős lovascsapat felénk. Először vasas német, — egy
divisió 47 lehetett —, másodízben pedig uhlanusok, ágyúink egy pár lövésére visszariadtak.
Négy óra tájban, midőn már alkonyodni kezdett, indultunk a mi seregünk után. Egy darabig
az ágyúink folyton dolgoztak, egy lőtt, a másik lövés távolságon lemozdonyozott, a harmadik
pedig vonult vissza, ez így t a r t o t t felváltva, míg egy fiatal erdőbe, — csalitos ültetés — értünk,
azután sem a vasasokat, sem az ágyúinkat nem láttuk, de szerencsére visszafordultak ők is.
Egész nap nem ettünk, folyton talpon voltunk, ki is fáradtunk nagyon. Éjfél tájban értünk
Fischamend 1 8 kis városhoz, mely mellett láttuk a tábort tűztől világítva. Megörültünk, hogy
most már megnyugodhatunk, kapunk enni. Nem úgy lett, a tábor üres volt. Azért gyújtottak
tüzeket, hogy az ellenség higyje, hogy ott a seregünk, pedig az visszavonulásba volt. Nekünk
be sem lett szabad menni a táborba, hanem reggelig éhesen, fáradtan kívül őrködni, s h a az
•ellenség jönne, visszatartani. Keserves, s hosszú éjjel volt az. Reggel is anélkül, hogy egy falatot
•ehettünk volna, tovább kellett mennünk, vissza hazánk felé. Ezen három nap alatt, mit Auszt
r i á b a n töltöttünk, egyik nap egy zsemlyét legényem ezüst tízesen vett, másik nap pedig egy
d a r a b száraz profuntot 4 9 ettem, egyebet semmit. Egész nap mentünk más vidéken át, mint
jöttünk, csak estefelé értünk községbe, hol a táborunk volt. Első dolgunk volt beszámolni, hány
emberrel érkeztünk meg a táborba, kitűnt, hogy ötödfólszáznál kevesebben. Legnagyobb része
embereinknek az éhségtől, fáradtságtól elgyötörve kidőlt útközben a sorból, s többé sohasem
l á t t u k őket. Hova lettek, mi törtónt velük, a jó Isten tudja. Amint letáboroztunk, szakácsaink
kezdtek főzni, s mire jelentésemmel elkészültem, kezdett a gulyáshús illata áradozni a levegőben.
É s én nem részesültem belőle. Traugmann Lajos hadnagy jött hozzám, s hívott be Kopesányba,
hol majd jó. vacsorát kapunk. Nem akartam vele menni, de addig beszélt s erőltetett, még végre
engedtem. Bementünk tehát, de meg is jártuk. A község tele volt nemzetőr s különféle nemű ka
tonával. A vendégfogadóban azzal fogadtak, hogy egy falat kenyeret sem tudnak adni. Mentünk
t e h á t a faluba a kisebb korcsmákba keresni vacsorát, de sehol sem kaptunk. Már azt hittük,
•éhesen kell visszatérnünk táborunkba, amikor egy k u r t a korcsmából 50 víg zajt hallottunk. Azt
•.hittük, azért van a vígság, mert jól lakmároznak, t e h á t bementünk jó reménységgel. De i t t is
csalódtunk, mert bort k a p t u n k ugyan, de ennivaló nem volt más, mint egy darab füstölt disznó
hús. Elhozattuk azt, de hozzá kenyeret adni nem t u d t a k , kenyér nélkül kellett a zsíros húst el
költeni, s mivel nem volt más, és mivel éhesek voltunk, elfogyasztottuk, bár nem esett jól.
Visszamentünk táborunkba, o t t már a gulyáshús rég elfogyott. Lefeküdtem köpenyegemre és
a puszta földön azonnal elaludtam, azt hittem jól kinyugodhatom magamat. Ebbeli reményem is
hiú volt, nem a l h a t t a m reggelig. Éjfél tájban riadót vertek, fel kellett kelni, s fegyverbe állni.
Simonies 51 császári tábornok Morvaországból Holicsnál betört, és Nagyszombatig haladt a Kis
Kárpátokon á t . A mi zászlóaljunk, az Ernő ezred egy zászlóalja, az első honvédzászlóalj, meg
egy zászlóalj gyalogság, egy divisio Miklós huszár, k é t üteg ágyú Guyon ezredes parancsnoksága
alatt ellene i n d í t t a t o t t . Rögtön kellett indulni, én menet közben Pozsonyig aludtam. Egyik legé
nyem a puskámat elvette, magam pedig más k é t honvéd között, rajok támaszkodva, aludva

47 Osztály, lovassági egység: két század.
48 Szekovics „Schwandorf"-ot említi.
49 Katonakenyér (a német „Proviant" szóból).
50 Időszakosan nyitvatartő italmérő hely.
51 Balthasar Frein. Simunich császári altábornagy.
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m e n t e m . Midőn reggel virradatkor Pozsonyban a hajóhídfőnél, — Koronázási-domb, — megállt
zászlóaljunk, akkor ébredtem fel. Nem t u d t a m elképzelni, hol vagyok és miként j u t o t t a m oda,
míg legényeim meg nem mondták. Inason pénzt kért, hogy valami ennivalót vehessen, de egye
bet négy vajas kiflinél nem k a p o t t , az is még forró volt, akkor szedte ki a pék a kemencéből,
m á s bolt vagy étkezde pedig még nem volt nyitva. Pozsonyból hamarosan lóvonta vasúton to
v á b b szállítottak Nagyszombat felé. Első állomásig mi sem történt, azonban a második állomáson
túl, egy falu közelében le kellett szállnunk a kocsikról, mert az a hír jött, hogy Simonits Nagy
szombatot elhagyva szembejön velünk. A falun felül egy szántáson tömegbe állították zászló
aljunkat, a hideg esőben o t t kellett állnunk sokáig. Aznap nem k a p t u n k semmit enni, átázva,
éhesen, álmosan, keserves volt a helyzetünk. Egyszerre a zászlóalj felkerekedett, s o t t h a g y o t t
bennünket tiszt és altiszteket, bement a faluba, magát elszállásolta. E g y ideig mi még kint
maradtunk, végre mi is utánamentünk embereinknek. Minden ház tele volt katonasággal, min
den ablakon bekiáltottam, nincs-e o t t a 7. zászlóalj, 3. százada. Végre egy házból kiáltották, hogy
o t t vannak; kijöttek értem, s bevezettek. Köpönyegem átázott, azt lehúzták rólam, hogy a kony
hában majd a tűznél megszárítják. A szobában voltak Ernő ezredbeli honvédek is annyian,
hogy nekem nehezen t u d t a k helyet szorítani. Kenyerük és szalonnájuk volt, azzal jóllaktam én is,
s reggelig aludtam a bűzhödt levegőjű szobában. A konyhában nyers fával tüzeltek, minek na
gyobb volt füstje, mint lángja, de ennek dacára köpönyegem megszáradt, azonban teljesen
megfüstölve, úgy, hogy több napon át, ha eső esett, a füstös létől olyan lettem, mint a kémény
seprő.
Másnap tiszta, napos idő volt, s elindultunk Nagyszombat felé, egy pár óra járásnyira volt
csak tőlünk. Értesültünk, hogy Simonits a hírre, hogy közeledünk, elhagyta a várost, visszavo
nult futva azon az úton, amelyen j ö t t , Nádas felé, a fehérhegyi átjárón. Délben értünk be Nagy
szombatba, ennünk a városiak hoztak, nagy tálakban a sorok előtt t a r t v a az ételt, mi pedig állva
kanalaztunk belőle. É n paradicsomos krumplit k a p t a m , de természetesen nagyon jó volt, háromnégy nap óta egyebet sem ehettem mint a kopcsányi füstöltet s a pozsonyi kifliket, előtte való
este pedig kenyeret és szalonnát. Amint jóllaktunk, ú t r a kellett kelni Simonits után, hogy a fehórhegyi átjárónál úton érhessük. Azonban megelőzött annyira bennünket, hogy Nádasnál,
a Fehérhegyek lábánál csak a Miklós huszárok érték el az utócsapatát az ellenségnek. Tömegben
v á r t a egy zászlóalj galíciai rendes katona a huszárokat, de azok hamarjában szétrebbentették
a tömeget, közülük sok elesett, nagyrésze azonban a közel levő erdőbe menekült, s onnét a fő•csapatjuk u t á n elmentek. Nádasnál mi sokáig álltunk, míg a huszárok a tájt á t k u t a t t á k , a sorból
kilépni sem volt szabad ; pedig hideg szél havas esővel t á m a d t , majd megvett bennünket az Isten
hidege. É n sokat szenvedtem, mert még Pápán csináltattam egy vékony cipőt, s azóta mindig
azt viseltem. Talpa elvásott, sarka félrement, sáros vízzel megtelt. Midőn a huszárok jelentették,
hogy a közelben nincs ellenség, szabad volt a házakba bevonulnunk. Egy középnagyságú szobába
közel ötvened magammal j u t o t t a m , de igen jól aludtam, annyira elaludtam, hogy mellényzse
bemben lévő pénztárcám kiesett, nem vettem észre, s valaki ellopta. Nem is kerestem, mert ha
megtalálom valakinél, t u d t a m , hogy főbe lövöm érte, pedig az utolsó öt forintom volt. A Fehér
hegyeknek nevezett Kis Kárpátokon át vezető u t a t az ellenség ledöntögetett fákkal eltorlaszolta,
járhatatlanná t e t t e . Azért reggel kisebb csapatokban indultunk, mellékutakon át. Valahogy egy
üteg h a t fontos ágyút is át t u d t a k szállítani, de a huszárság késett. Az én századom volt az első
az átkelésnél, s annál fogva a h a t fontos ágyúüteg fedezetére lettünk rendelve. A hegy a l a t t közel
v o l t Jabloncz falu, melyet még az ellenség utóhada megszállva t a r t o t t ; tüzéreink ágyúzni
kezdték őket, s rövid időn a faluból kivonulni kényszerítették. Mi az üteggel futva mentünk utánok, de a falu végén egy mély árkú hegyipatak hídját az ellenség felszedvén, míg azt helyreállí
t o t t u k , elmenekültek. Azonban a huszárok, s az egész hadsereg is átkelt, s rendes csapatokba
indultunk Szenicz felé, üldözve a németeket. Szenicz (Szénafalva) közelében a huszárok ismét
beérték az ellenség utóhada egy részét, s megtizedelték. Kimerülve értünk Szenicz nagyobb köz
ségbe, hol egy úri házban k a p t u n k szállást egész századommal. Aznap ismét szép, verőfényes
idő volt. J ó szállás és ellátásban részesültünk, bár a ház tulajdonosa csaladjával elmenekült.
Kipihenve, új erőt nyerve, másnap ismét elindultunk Holies felé, az ellenség után. Hova elérve
megérkeztünk, de az ellenséget utol nem értük, mire odaértünk, átvonult a Morva folyón Morva
országba, hova nekünk nem volt szabad mennünk. Az napot o t t töltöttük. É n századommal elő
őrsre rendeltettem a Morva folyó hosszában. A magyarországi partja a folyónak kaszáló volt, sem
fa, sem bokor rajta, fedezetet t e h á t nem nyújtott. A morvaországi partja ellenben fűzfával volt
sűrűn beültetve, honnét a császári vadászok biztosan lődöztek ránk egész nap. Éjjelre t ű z mellé
zsuppkóvóket hozattam, azokat felállogattuk, s mögötte teljes biztonságban voltunk. Egyik
-őrszemet, egy zsidó gyereket megsebesítettek a németek, amint puskáját lövésre készen t a r t o t t a
mellénél, jobb kezének egyik ujját, egy oldalról jött fáradt golyó eltörte. Nagy lármát csapott,
a z t hittük, hogy nagy sebet k a p o t t , pedig könnyebb sebzés volt. Éjjel a tűz mellett eldőzsöltünk,
midőn egyszer Rainer századosunk odajött heted magával, kik közül k é t vagy három tüzér volt,
egyéb fegyvere nem volt rövid kardjánál, tőlem néhány embert kért segítségül. A Morva folyón,
közel hozzánk, nagyobbszerű malom volt, abba a császáriak betódultak, megszállták. Azt akarta
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meglepni, és elfogni a németeket. Nem a k a r t a m adni neki segélyt, mert előőrsről nem szabad
távozni senkinek, de végre annyira ostromlott, hogy adtam néhány embert neki. Vesztére tőr
tént, mert tiszta, holdvilágos idő lévén, az emeletes malom ablakából megláttak közeledését,
s lövésre készen várták. Amint a malom ajtajához ért, lövés dördült el bent, s felfedezve lévén
támadása, jónak l á t t a visszavonulni csekély népével. Amint visszafordult, újabb lövés törtónt
s a golyó Rainer századosnak a lapockája a l a t t hatolt a mellébe, s elől megakadt. Emberei haza
szállították szállására, hol egypár nap múlva meghalt. O volt zászlóaljunk legképzettebb, s leg
lelkesebb tisztje, jóllehet császári generálisnak volt fia, katonai nevelésben részesült. Testtel,
lélekkel szolgálta a magyar ügyet, legyen áldva poraiban is. 62
A következő napon a Morva folyón lévő hidat ágyúval szétrontották, s mi visszavonultunk
Nagyszombatig, hol Guyon parancsnokunk elhagyott bennünket, visszament a főhadsereghez
Pozsonyba. Helyét Ordódy Kálmán őrnagy foglalta el, ki egyáltaljában nem bizonyult dandárnokságra alkalmasnak. Tétovázó és késedelmeskedő volt minden tettében, bár katonai képzett
séggel bírt, de nem volt erélyes és eléggé bátor. Nagyszombaton századommal egy öreg kanonok
házába lettem szállásolva, kinek öreg szakácsnéja jó vacsora és reggelivel látott el engem, mint
a beszállásolt legénység parancsnokát. Megkértem az öreget, hogy miután magával a nagyságos
kanonok úrral nem találkozhatom, kérje meg nevemben, hogy egy pár nélkülözhető csizmával
ajándékozzon meg, mert a cipőim akkor már használhatatlanok voltak. Rövid időre az öreg
asszony csakugyan hozott egy pár csizmát, de az volt a baj, hogy a kanonok kövér ember lévén,
a csizma szárai oly bővek voltak, mindkét lábam szára belefért volna, de az engem nem feszélye
zett. Megtömettem szénával a fejét és szárát is, úgy jó szolgálatot t e t t . (Ekkor történt, hogy cipőm
nem lévén, amidőn a dobos idézőt vert az őrmesternek, én nem jelentem meg őrnagyomnál, azért
megharagudott rám és azt mondta, hogy lesz rá gondja, hogy mostanában tisztté ki ne; neveztes
sen. Be is váltotta a szavát, csak Lipótvárba neveztek ki két hónap múlva.) A téli hadjáratot
abban végeztem. Eleinte nehéz volt be-nne járnom, de utóbb hozzátörődtem, s lábam sohasem
fázott, pedig kegyetlen hidegeket kellett tűrnünk a hegyekben. Nagyszombatból visszarendeltek
bennünket Nádashoz, hol a mi zászlóaljunk Binócz nevő tót községben lett elszállásolva, a had
sereg többi zászlóaljai pedig Nádason és Szomolánban. Guyonnal a Miklós huszárok is elmentek
tőlünk, helyettük Hunyadi új huszárezredből jött két század. Binóczon rövid ideig volt száza
dunk, áthelyezték Szomolánba, s ott voltunk december közepéig, amikor Simonits erősítést
kapván, kivert állásunkból. I t t a szolgálat nagyon terhes volt, át kellett kelnünk a Kis Kárpáto
kon, a hegynek az ellenség által megszállott rónaságra néző oldalára. A hegyen voltak az őrs
tanyák, az első a hegyek között egy völgyben, kis pataki malomnál, a második a hegy keleti
oldalán az első felett, a harmadik az országút mellett szinte a hegy oldalán, a negyedik pedig
ettől délre, egy völgyben levő kis malomnál, melyet néhány hold terjedelmű zsombékos berek
körített. Jobbra, balra tőle fennsík, szántóföldekkel, melynek oldalait mély árkok szelték á t .
Ide j á r t u n k Szomolánból. Reggel 9 óra előtt indultunk ki, dél elmúlt, amikor elértük az őrs
t a n y á k a t , ott másnap délig szolgálatban voltunk felváltás után, ami egy órába került, míg min
den őrszem fel lett váltva, szállásunkra indultunk, és késő este értünk oda. Azután volt a napi
étkezés. Volt egy németországi származású, borbólylegényből lett tizedesem, neve Lübling, [...]
a kávét nagyon szerette, csaknem elveszett érte. Korán reggel eljött hozzám kávét főzni, s feke
tekávé volt a reggelink prófunttal. A községbeliektől nem igen lehetett élelmiszert kapni, ellen
séges indulattal viseltettek hozzánk. A falubeliek ki szoktak hozzánk az előőrsre járni, fenyőpár
linkát, s szilvalekváros lepényt árulni. Silány táplálék volt, azért a századomnál levő egyik
honvéd szeretőjének, ki Győrtől fogva mindég velünk volt, pénzt adtam, hogy szalonnát vegyen,
s kenyeret, kint az előőrsön legyen mindig harapnivalónk. Rövid időn a nyereségből megadta
a pénzemet, s azontúl mindég szerzett elegendő szalonnát, kenyeret és pálinkát. A szalonnát
a tűznél megpirítottuk, zsírját prófuntra csepegtettük, s oly jó ízűen fogyasztottuk, hogy ét
vágyunkat királyok is megirigyelhették. December 6-ig csendes volt a szolgálatunk, egymást az
ellenséggel nem nyugtalanítottuk. December 6-án azonban, Miklós napján, azt mondták : a galí
ciai polák császári katonák görög hitűek, s nagy ünnepjük Miklós napja, csináljunk nekik egy kis
mulatságot, támadjuk meg őket, hihető nem várják a támadást, nagy lesz náluk a zavar. Csalód
t u n k , készen v á r t a k bennünket. A lepényes tótok értesítették őket előre a támadásról. Századom
mal aznap is szolgálatban voltam a á. őrtanyán, a pataki kis malomban. Reggel virradatkor az
első zászlóaljtól j ö t t egy osztály támadni, százados, s alhadnagyokkal. Nekem őrsparancsnokom
volt Traugmann Lajos hadnagy, azt a parancsot kaptuk, hogy a mi századunk tartalékképpen
kísérje a t á m a d ó századot, s ha az visszaveretnék, vegyük mi át a harcot, hogy az visszavonul
hasson. E g y fiatal hadnagy az 1. zászlóaljtól vezette a csatárláncot. Rövid fehér szűrdolmány volt
rajta, kivarrva piros rózsák s tulipánokkal. Mondtam neki, amint mellettünk elment, jó lesz
a tulipános szűrt hátrahagyni, mert az igen jó célpont lesz. „ E h , nem félek", — felelte, s tovább-
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ment. Egy negyedórára rá puskán hozta két honvéd, átlőtték a combját. A támadó század vissza
vonult, a harcot át kellett vennünk. Traugmann Lajos volt parancsnokunk, hozzám jött, kórt,
rendelkezzem, mert ő nem tudja, mit kell tenni. Embereinket hamarosan csatárláncba osztva
lassan visszafelé húzódtunk a rendelethez képest. Baj nélkül visszavonultunk állomásunkig,
a malomig, o t t vettem észre, hogy egyik tizedesem ötöd-hatod magával elmaradt tőlünk, egy
dombra felhúzódott, s o t t csatát folytat a megkerülni szándékozó németekkel. (Gruber nevű
somogyi fiú volt.) Hadnagyom már akkor elpárolgott, mikor és hová lett nem t u d t a m meg,,
később sem l á t t a m . Említett tizedesem megmentésére visszamentem a dombra fel, hogy velem
visszavonulhasson. I t t történt, hogy mikor a dombról lejöttünk vízmosás közt, keskeny föld
nyelven haladtam lefele, közelről egy lövés leterítette a közvetlenül előttem haladó emberemet.
Abban a pillanatban b í z t a t t a m , hogy iparkodjék, mert bekerítenek bennünket, még előre is
löktem szegényt. H a gyorsabban megy, a golyó, mely homlokán bement, s hátul a sapkáján
kijött, engem talál. A véletlen m e n t e t t meg azúttal a haláltól. Jobbról volt az ellenség, s az árkok
ban észrevétlenül megközelítettek bennünket. A szegény fiú, ki a lövést kapta, jobbra nézett,
figyelni az ellenséget, s ekkor k a p t a a golyót. Ennél az egy embernél t ö b b nem esett áldozatul
századunkból, de az első zászlóaljtól többen elestek, mert midőn lőtávolságra értek a falut körítő
kertgyepühöz, mi magasan volt tüskéből összerakva, biztos helyről lőtték a támadó csapatainkat,
ez pedig nem is l á t t a az ellenséget a magas gyepű mögött. Leérvén a dombról a malomhoz,
láttam, hogy az ellenség egész a malom közelébe j u t o t t , s erősebb lévén nálunk, a főcsapattói
való elvágásnak, s elfogásnak voltam kitéve. Nekiindultam csapatommal a malom feletti berek
nek, mely gyengén volt befagyva, jege lábaink alatt beszakadt, s lassan h a l a d h a t t u n k előre a má
sik domb fele. Az ellenség elért a berek szélére, s onnan lövöldözött reánk 180, 190 lépésről, és
csodálatos hogy egy lövésük sem talált, pedig vagy tíz percig lődöztek bennünket, míg á t é r t ü n k
a szomszéd domb aljához, melynek tetején volt csapatunk. Kijött egy század Hunyadi huszár
ral és 3 háromfontos ágyúval. O t t volt Ordódy parancsnokunk is fehér paripán. Amint embereim
mel felértem a dombtetőre, Ordódy rámkiáltott, miféle csapat ez. Lova előtt megállva jelentettem,
hogy a 7. honvéd zászlóalj 3. százada, mely a malomnál volt poston, s a támadást fedezte; kér
dezte hol vannak tisztjeim, azt feleltem, valahol elmaradtak tőlünk. Akkor t u d t a m meg, hogy
századosom is kijött utánunk, de egy vízmosásban elfeküdt, s o t t hallgatta a történteket.
Ezalatt az ellenség egy rakétaállványt állított fel a lapon, -— néhány száz lépésnyire tőlünk, kik
a domb tetejét foglaltuk el. Mikor Ordódy előtt álltam jelentést téve, egy rakéta jött, s lovát
vékonyában á t ü t ö t t e . Maga Ordódy leesett lováról, mellét megütötte oly erősen, hogy beszólni
nem tudott, egy ágyúra fektettük, s beküldtük Nádasra, szállására. Az o t t m a r a d t két ágyú t ö b b
lövést t e t t ezalatt a völgyben idestova húzódó ellenségre, de oly rosszul lődöztek, egyetlen tarack
sem talált. A császáriak a rakétaszór ój ukkkal folyton rakétáztak, de ők is oly rosszul lődöztek,
hogy lövegjeik mind a fejünk felett repültek el a közeli erdőbe. Csak az első rakétájuk találta
Ordódy lovát, melyet agyonlövetett, mert átlőtt vékonnyal hánykolódott. Sokáig t a r t o t t még
az ide- s tovajárás ütközet nélkül, míg végre az ellenség elvonult falujába, mi is elfoglaltuk
előbbi állásunkat. Az elesett emberemet, ott, hol elesett, elföldeltük, keresztet is t e t t ü n k fejé
hez, és azzal a nap eseményei rendes kerékvágásba visszazökkentek.
Ezután 8 napon át rendes lefolyása volt dolgainknak. December közepén azonban, 14, vagy
16-án az ellenség támadást intézett ellenünk. Ugyanis Windischgrätz végezvén a bécsiekkel,
hadával megindult Magyarországba, azt is meghódítani. A főseregünk Kopcsány és Pozsony
környékén volt, Lajta mellett, fővezére Görgey Arthur, balszárnya Šopron körül összeköttetés
ben a központtal, — úgy emlékszem gr. Eszterházy 5 3 ezredes parancsnoksága alatt — jobbszár
nyát a mi csapatunk képezte Ordódy Kálmán őrnagy parancsnoksága alatt. Az ellenség centruma
lajtai Brucknál t ö r t be Windischgrätz herceg parancsnoksága alatt, a jobbszárnyát Jellasich
vezette Sopron s vidéke ellen, balszárnyát mivelünk szemben állított Simonits tábornok képezte
7—8000 főből álló sereggel, de jól volt ellátva mind ágyúkkal, rakéta üteggel, mind lovas és mű
szaki osztagokkal. A mi csapatunk állott az 1. és 7. honvéd zászlóaljból, Ernő ezred 3. zászlóalj
ból és két század Hunyadi huszárból. Új ezred volt a Hunyadi huszárezred, de helyét jól megál
lotta mindég, sok levén közte a kiszolgált öreg katona. Ágyúink, mint l á t h a t t a m , volt egy üteg
6 fontos és k é t üteg 9 fontos. Tüzérségünk gyenge újonc volt. (A Miklós napi támadásnál ta
pasztaltam, hogy igen gyengék. Néhány száz ölnyire volt tőlünk az ellenség völgyben, s 10-14
lövés közül egy sem talált, ezért a tüzelést be is szüntette a parancsnok s ágyúit visszavonta
Nádasra.) [...]
Midőn december közepe táján az egész császári sereg hazánk ellen indult, századom szinte
előőrsi szolgálaton volt, az első számú, legbiztosabb őrstanyán. Velünk voltak tisztjeink is
a századossal együtt. Délben a második őrállomásról jött az őrmester 4 honvéddel bennünket
értesíteni, hogy meg vagyunk t á m a d v a az egész vonalon, s a 2., 3., 4. őrállomáson készenlétbe
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helyezkedjünk, hogy kellő időben ott teremhessünk, ahol segélyre lesz szükség. Az értesítő őrs
távoztával a mi kapitányunk összevonta a századát, s elindult Nádas felé. A Nádas előtti mező
ségen az első honvéd zászlóalj, az Emésztek, a huszárok s ágyúk fel voltak állítva csatarendbe.
A mi zászlóaljunk még az erdőségben harcolt az ellenséggel visszavonulva, mint a lövések közeledtéből világosan lehetett következtetni. Ordódy meglátva visszavonuló századunkat, hozzánk
nyargalt, s kapitányunktól kérdé, honnét jön; mikor megmondta, hogy az első számú őrállomásról, kérdé tőle, ki parancsolta onnét el. Az értesítő őrjáratra hivatkozott, hogy annak folytán
jön «egíteni a csatázóknak. Visszaparancsolta századunkat helyére, hogy onnét az ellenség oldalba
ne támadhasson bennünket, de mielőtt elértük volna előbbi helyünket, újabb rendelet jött, hogy
•csatlakozzunk a fősereghez. Mire oda megérkeztünk, 1., 2., 4., 5. századunk is szótszórva megér
kezett az erdőn át. Ordódy az említett 3. századot csatárláncba rendelte az erdő ellen, melyet az
ellenség megszállott. De mert jobboldalról a császári vadászok már oldalba t á m a d t a k , balfelől
pedig egy divisio vértes fenyegetett bennünket túlszárnyalással, visszavonulást parancsolt
Ordódy. Már akkor Szomolánból, a mi szállásunkról, Nádas és Banóczról a századok bagazsiája 54
mind elmenekült. Ruháinkat elvitték és sohasem találkoztunk többé.
A vasas lovasok Szomolán mellett, mellékúton, biztos vezetők által vezetve eljutottak szállá
sunkra akkor, amikor a mi bagazsiás szekereink belőle kijöttek. Az volt a szerencse, hogy a falu
végén egy mély medrű hegyipatak folyt, annak hídját felszedvén, nem üldözhettek, és minket
sem t á m a d h a t t a k . Nagyszombatba vonultunk, de ott nem szállásoltak el bennünket, hanem késő
éjig az utcán voltunk anélkül, hogy valamit élelmezésül kaptunk volna. Az ellenség nem követett
bennünket. Éjjel a lóvonatú vasút töltésén Szered felé indítottak bennünket tovább, hol a Vágón
átkelvén Szerednek átellenében a Vág partján lévő községben szálltunk meg, de reggel korán
már tovább indultunk, előbb azonban jól t a r t o t t a k bennünket a falubeliek. Alig haladtunk félóra
járásnyira szállásunktól, mikor Guyon, — már akkor ezredes, — jött velünk szembe, megállította
az egész hadtestet, s szemlét t a r t o t t fölötte. Jelentette egyúttal, hogy rendelete v a n a hadtestet
visszarendelni Nagyszombatba, s ott Simonitstól csatát fogadni, hogy azt hadtestével, ha lehet,
visszanyomja, avagy feltartóztassa, míg Pozsony körül a főhadseregünk elvonulhat, nehogy
Simonits által hátbatámadtassék.
Megemlítem, hogy a nádasi csatározás u t á n Ordódy Kálmán őrnagy parancsnoknak Lipót
várba ment, várparancsnok lett, a dandárparancsnokságot á t a d t a Zinnern őrnagynak, a mi
zászlóaljunk parancsnokának. A mi zászlóaljunkat, mivel leggyengébb volt, — 450 embert szám
lálhatott már ekkor, — Lipótvárosba rendelte, s onnét egy teljes zászlóaljat rendelt Nagyszom
batra. Lipótvár a Vág balpartján van Galgócz városka átellenében. Hatszegletű, csillagalakú kis
váracska, a Vág folyón átkelés megakadályozására lett építve, hogy Komárom várának meg
közelítését arról az oldalról megnehezítse. A városban csak egy gyalogsági kaszárnya, egy tüzérkaszárnya és egy tiszti „pavillon." 65 Lovasság számára nincs sem laktanya, sem istálló. Van kü
lön pavillon a várparancsnok számára, éléstár, kápolna és két kazamata, a vár egyik szárnyában
továbbá lőporraktárral. Lőpor kevés volt a várban, a kormány elegendőt nem rendelt oda.
Ami ott volt, azt a Húrban 5 6 féle tót felkelők elleni hadjáratban részben elhasználta Ordódy előbbi
csapata. (Ugyanis Ordódy az 1. honvéd zászlóaljnál volt százados, onnét őrnagynak neveztetvén
ki, Hurbán ellen nemzetőrökből képzett csoporttal küldetett a felső megyékbe, főhadiszállása
Lipótvár volt, onnét indult, s oda is tért vissza hadműveletei után, onnét élelmezte seregét,
s ágyúihoz is onnét v i t t puskaport, így azután mire mi odajutottunk, puskapor, s az élelmiszer is
fogyatékosan volt.) A várban mi elhelyezkedtünk, Guyon pedig Nagyszombatot megszállta,
o t t bevárván Simonitsot, vele megütközött. A várost megszálló nap után egész nap sűrű köd
volt, alig lehetett látni 10—15 lépést, a köd fedezete mellett délután Simonits egészen a város
mellé érkezett anélkül, hogy észrevették volna. Oldaltól t á m a d o t t , s csak a lövések árulták el
megjelenését. Guyon csapata bár hősiesen verekedett, csatát vesztett. Az Ernő zászlóalj három
szor vesztette el zászlótartóját, más vette át, s tovább verekedtek. Végre a kórház udvarába
beszorultak, de ott is megtartották magukat, míg végre, midőn künn elhallgatott a csatazaj,
megadta magát megfelezve. Az első honvéd zászlóalj szerencsésen elmenekült, a többiekkel
együtt Szőreden át Komáromba. Gruber Mátyás 5 7 tüzérszázados, ki a nádasi dandárnak volt
•tüzérparancsnoka, a nagyszombati csatából Lipótvárba menekült, s ott lett tüzórparancsnok.
Gruber a nagyszombati csatában az ütege mellett volt elfoglalva, midőn egy osztrák tüzértiszt
hozzá ment e kijelentéssel: „Bruder, du gehörst mir, samt mit deinen Kanonen". 6 8 Gruber azon
b a n kardjával olyan vágást a d o t t neki, hogy holtan rogyott össze. Azután egy házba menekült,
ihol egy rongyos köpenyeget szerzett, s abban éjjel elmenekült Lipótvárba. (Később Haynau br.

54 Bagázsia — poggyász.
55 Szárnyépület, melléképület (német).
56 Miloslav Jozef Húrban a magyarellenes szlovák mozgalom egyik vezetője.
57 Helyesen : Gruber Fülöp.
58 „Pajtás, te hozzám (értsd: hozzánk) tartozol, ágyúiddal együtt!"
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Mednyánszky László őrnaggyal együtt Pozsonyban felakasztatta.) Lipótvárba érve lettem had
naggyá kinevezve, mivel felterjesztve lettem a minisztériumhoz, de onnét a zűrzavaros körül
ményeknél fogva kellő időben a kinevezés nem érkezett meg. A dandárnok tehát kinevezett,
feltévén, hogy a minisztérium úgyis kinevezett, csak nem közölte velünk. A nagyszombati csata
u t á n a császáriak néhány napig nyugodtaK, és azután húzódtak felénk. E g y hét alatt körülzárták
várunkat. A vár legénysége állott a honvéd 7. zászlóaljból 450 emberrel, a 16. nyitramegyei
zászlóalj két százada 400 emberrel, a Frangepán csapat mintegy 150 emberrel, császári vártü
zérek egy hadnagy parancsnoksága alatt, ezek azonban ellenséges indulattal voltak hazánk ügyé
vel. Volt egy üteg 3 fontos síkágyúval, s mintegy 20 darab vaságyú a várbástyán. Voltak honvéd
tüzéreink is, de kevés. A tüzérparancsnok Gruber Mátyás lett, Tóth Mihály és Csóka tüzérhad
nagyokkal. Várerődítési parancsnok volt br. Mednyánszky László, fiatal, 30 éves szép ós t a n u l t
ember, lelkes hazafi. Várparancsnokunk Ordódy Kálmán lanyha, határozatlan, a mi őrnagyunk
Zinnern gyáva és alattomos, úgy a többi tisztjeink is, nem volt köztük egy is, ki t u d o t t volna
tenni és lelkesedni, lelkesíteni ügyünk mellett. A 16. nyitrai zászlóaljnak egy századosa volt
Farkas László, szélhámosféle egyéniség, a másik század parancsnoka Lokovszky főhadnagy, ő jó
és becsületes embernek mutatkozott. Ilykép tisztjeinkben katonai képzettség és jóakarat hiány
zott, a legénység pedig elkedvtelenült, általános volt a közérzület, hogy nagy baj fog bennünket
érni. Karácsonyi ünnepek u t á n a v á r t lövetni kezdte az ellenség kétfelől. Kora reggeltől késő éj
szakáig dörgött az ágyú mindkét részről, aznapra kifutotta még a lőporunk. 24 órai lövöldözés
után elhallgattak az ellenség ágyúi is, s tovább folyt a körülzárás. Közben egy új üteget állított
fel az ellenség a vár közelében. Ugyanis a vár közvetlen szomszédságában volt a Mesztecskó
nevű kis falu, benne templom is állott. A falut az ellenségeskedés kezdetén felégették, lakói ki
vonultak belőle, a templom is leégett, csak a falak m a r a d t a k meg. A falu végében volt azonban
egy nagy urasági pajta téglából építve, cserépzsindellyel, az épen maradt, amellé építették a csá
száriak a harmadik ütegüket, onnét lődöztek 30 fontos bombákat is a várba. Megostromolni nem
merte azonban a v á r a t az ellenség. De felesleges is lett volna ezt tennie, mivel, mint utóbb meg
tudtuk, a mi őrnagyunk, egyik századosunk a várparancsnok tudtával levelezésben állott Simonitscsal alkudozva a vár feladása felől, de ezt csak a feladás után sokára t u d t u k meg a fogságban.
Egy alkalommal őrparancsnok voltam; a v á r a t körüljártam, a k a p u k a t megtekintettem. Egyik
nél a mellette lévő ajtót nyitva találtam. Jelentettem rögtön a várparancsnoknak, azt mondta,
ő feledte nyitva, napközben ki volt a külső sáncokat megtekinteni, legyek nyugodt azonnal intéz
kedik bezárása iránt. Gyanú nem fért hozzá, fel sem t e t t e m Ordódyról az árulást, pedig azért
volt nyitva az ajtó, hogy a küldönc ki s bejuthasson sötét éjszakán át.
Körül voltunk zárva, a külvilággal nem érintkezhettünk, az ország sorsáról, főhadseregének
működéséről m i t sem tudtunk. Említett tisztünk azonban éjjel titkon levelezett az ellenség
parancsnokságával, meg is egyeztek a feladás iránt. Mi azonban fiatalabb tisztek erről mit sem
tudtunk. 1849. január hó 1-én gr. Staremberg István századosunk összehítt bennünket, az egész
zászlóalj tisztjeit tanácskozásra. Midőn mind együtt voltunk, felvetette a kérdést: t a r t s u k a v á r a t
tovább, vagy feladjuk? —• helyzetünket lerajzolva. Élelmiszerünk fogytán, lőszerünk pedig el
fogyott, rövid ideig lesz elég. Főhadseregünk felől nem tudjuk létezik-e még, s hol és miként
működik. Véleménye szerint legcélszerűbb lenne becsületes, feltételek mellett feladni a v á r a t .
Mindenki hallgatott, senki sem szólt sokáig, végre Baranyai Pál főhadnagy, — zalai élemedett
egyén, — szólalt meg, hogy becsületes honfi capitulátióról nem is szólhat, t a r t s u k magunkat
addig, amíg lehet, s akkor a körülményekhez képest cselekedjünk, kitörünk, s akinek szolgál
a szerencse, megmenekül, de feladásra ne is gondoljunk. Kesztyűjét az asztalra dobta mondván :
kinek ez nem tetszik, állok elébe. Azzal ő, Madár Pál és én, — legfiatalabb hadnagy, — otthagy
t u k az értekezletet, s az is elszéledt határozat nélkül.
Megemlítem itt, hogy midőn a magyar fősereg Pestet is elhagyta ütközet nélkül, és Görgey
önhatalmilag elválva tőle Vác felé indult, onnét Lipótvárra igyekezett, hogy felmentvén a várat,
ez lesz működési pontja hadműveleteinek a császári fősereg hátába kerülve. El is jött Verebélyig,
de onnét szándékát megváltoztatva a bányavárosok felé indult. Simonits arra a hírre, hogy
Görgey 30.000 emberrel feléje t a r t , felszedte sátorfáját, s elhagyta várunkat. E g y reggel arra
ébredtünk fel, hogy nincs ellenség láthatárunkon. A 16. zászlóalj divisiójából egy század főhad
nagy parancsnoka vezetésével Galgóczra tört, s a császáriak által otthagyott közel 30 darab
hízott ökröt és négy császári közkatonát elfogott, s a várba hajtotta, de puskaport nem requirálh a t o t t . A szabadságunk azonban rövid idejű volt, másnap visszajött Simonits, s elfoglalta előbbi
állását. A január hónap minden incidens nélkül telt el. Február azonban végzetes lett ránk nézve.
2.-án, Gyertyaszentelő napján kora reggel megszólaltak az ellenség ágyúi, fokozottabb mértékben,
bombákat, 30 fontosakat lődöztek be, melyek nagy pusztítást t e t t e k az épületekben. Legényeink
a kazamatákba vonultak. Nekem ügyeletem volt, egész éjszaka talpon voltam, a főőrstanyán
pedig Oszterhuber László főhadnagy volt a parancsnok. Kora reggel egymás mellett, az ablak
előtt padon ülve beszélgettünk a főőrstanya tiszti szobájában, jött egy 6 fontos golyó, s az ablak
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alatti vékonyabb falat föld színénél á t ü t ö t t e , köztünk elment, s a szoba ajtajának a padló feletti
részét is á t t ö r t e , a legénység szobájában megállott. Isten csodája, hogy valamelyikünknek lábát
el nem ü t ö t t e , amint a padon ültünk, köztünk haladt el. [...] É n azután a várba körülnézni
mentem, s amint egy idő múlva a bástyára indultam, egy emberem jött lélekszakadva, hogy el
vagyunk árulva, a mesztecskói kapu felett Oszterhuber főhadnagy fehér zászlót lobogtat. (Mesztecskó néhány házból álló falucska volt a várhoz legfellebb kétszáz lépésre, de épületei — még
s kisded templom is, — elégettetett az ostrom megkezdése előtt a mieink által.) Nem hihettem,
de elmentem a mondott helyre, csakugyan igaz volt. Kérdőre vontuk Oszterhubert, hogy mit
csinál, s kinek a rendeltetésére ; azt felelte, a várparancsnok rendeletére cselekszik, mert a múlt
éjjel a haditanács elhatározta a vár feladását. Oszterhuber már reggel t u d t a ezt, s azért lett
ő a főőrstanyára rendelve, hogy az ostrom kezdete után egy órára lécre k ö t ö t t fehér lepedőt tű
zessen ki a kapu fölé. És nekem erről ő mitsem szólt, midőn vele együtt voltam félórával előbb.
Az ostrom megszűnt, az ellenség ágyúi elhallgattak. A mi ágyúink közül egy t e t t egy pár lövést
Csóka tüzérhadnagy parancsára. A meglepetés a legénységnél, úgy a fiatalabb tiszteknél általános
volt, de az idősebb s főbb tisztek mind be voltak avatva a dologba. A meglepetést elcsüggedós
váltotta fel, érezte mindenki tehetetlenséget, úgy intézvén dolgaikat a korifeusok, 59 hogy a zászló
feltűzésekor azonnal vonuljanak be a németek a kapu melletti ajtón. Mire körülnéztünk a vár
udvarán, már császári katonákat és tüzéreket találtunk ott. Ordódy főparancsnok egész gálában
kiment az ostromló fővezérhez, megállapítani az átadás módozatait.
fá
A feladást megelőző éjjel, mint utóbb megtudtuk, — a várparancsnoknál haditanácsot tartot
tak. Jelen volt br. Mednyászky László, várerődítési parancsnok is, a mi őrnagyunk s minden
századosunk, a Frangepán csapat és a 16. zászlóaljból o t t lévő két század parancsnoka, valamint
a tüzérparancsnok is. Felvettetett a vár védelmének kérdése, s Mednyánszkyn kívül mind,
egyhangúlag a feltétlen megadás mellett volt. Feltétlen megadás mellett, mert Simonits semmi
feltételt el nem fogadott, azt állítván, őfelsége magának t a r t o t t a fenn a kegyelmezést, mit ő jó
lélekkel kilátásba helyez. Mednyászky tiltakozott a feladás ellen, de egyebet nem t e t t . Hazament
szállására s reggelig aludt. Szerep a feladók közt ki lévén osztva, mindenik teljesítette a maga
teendőit, úgy, hogy mi többiek, de csak néhányan voltunk, egyszerre kiestünk szerepünkből, mit
sem tehettünk a legénység közömbössége mellett, kik ruhátlan, sovány élelmezés mellett elsat
nyulva, nem érdeklődtek semmi iránt, jöjjön, aminek jönni kell, — mondták. Bán Sándorral
egy szobában laktam, ő egész nap otthon volt, szobáját igen ritkán hagyta el. Midőn hozzá
mentem a feladás reggelén, jókedvben találtam, örült, hogy vége lesz a további sanyarúságnak.
Igen, mert ő t u d t a , hogy mi következik, s bizott jó következésében a dolognak.
Délután az egész helyőrség kivonult a váron kívül lévő mezőre, o t t fegyvereit gúlába r a k t a ;
a császáriak a legénységet elkísértették Nagyszombatba, fegyveres fedezet mellett ugyancsak
Nagyszombatba szállíttattunk, s ott az üresen álló papnevelő intézetben lettünk elszállásolva.
O t t voltunk vagy egy hétig, hozzánk a városi magyarság, — különösen a nők és lányok az elő
kelőségből — j á r t a k be, s egész nap volt látogatónk. Egyiknek közülük, — nem volt szép és
fiatal sem, de rajongott a magyar ügyért és kedélyes volt, iparkodott bennünket szórakoztatni,
vigasztalni, — arany kardbojtomat adtam emlékül. Nyakába akasztotta, s úgy távozott el este
felé tőlünk. — Három nagy szobában voltunk elszállásolva, csak a várparancsnok, Zinnern
őrnagy, Mednyánszky őrnagy, gr. Staremberg, Szabó 60 és Gruber századosok lettek tőlünk külön
választva. A hét elteltével lóvonatú vasúton mindnyájunkat, a tőlünk elkülönítetteket is,
Pozsonyba szállították. De a fentebb említetteket ott is elkülönítették tőlünk. Br. Mednyászkynak bűnül r ó t t á k fel, hogy az első bombázás u t á n kitörést rendezett a várból, de sikertelenül,
s gyalogság már jól elhaladt kint az ellenség állása felé, midőn az ágyúkkal, — a 3 fontos üteggel
u t á n u k indult, a várkapuba az első ágyú kampója eltörött, s mire helyreibazították, a németek
erős kartácstűzzel visszaverték gyalogosainkat, tüzéreink mit sem segélhettek nekik, míg a vár
ágyúinak oltalma alá értek. A 16. számú nyitrai zászlóaljból sokan elestek és megsebesültek.
E g y sebesültet láttam, puskára ültetve két társa hozta be a várba, mindkét lábát térden alul
eltörte a golyó, lába fejei a bakancsban lógtak le, maga pedig a sebesült ájuldozott. Orvos nem
volt kéznél, azt hiszem, mire beértek a várba elvérzett a szerencsétlen ember. Ezért a kirohanás
ért később Mednyászkynak halált kellett szenvedni. H a y n a u midőn á t v e t t e a főparancsnokságot
a császári seregben, és Pozsonyban megjelent, első dolga volt Mednyánszkyt és Gruber Mátyást,
— lipótvári kapitulánsokat — s a pozsonyi luteránus lelkészt felakasztatni. Az utóbbi azért volt
elítélve, mert a magyar ügy megindultakor híveit a magyar haza szeretetére, s a magyar ügy
pártolására lelkesítette. Mi Pozsonyban a Virágvölgy nevű külvárosban lettünk tüzérkaszár
nyába elzárva két kis szobába mintegy 30-an, szalma lett terítve a padlóra, azon háltunk. Másnap
reggel kirendeltek bennünket, a kaszárnya udvarán sorba felállítottak, k é t század német gránátos
egy német őrnagy parancsnoksága alatt előttünk megtöltötte élesre a fegyverét, az őrnagy ke
mény szavakban t u d t u n k r a a d t a , hogyha legkevesebb rendetlenséget teszünk, vagy csak ki is

59 Vezetők, itt: az árulók.
60 Szabó Gyula, a 7. honvéd zászlóalj századosa.
— 108 —

lépünk a sorból, lelövet. Azzal a vasúthoz kísért bennünket, s onnét Bécsbe szállítottak. Bécsben
az. „Arbeitshausban" 6 1 zártak mindnyájunkat. (Fegyház, hol a rabok különféle mesterséget
végeztek.)
Foglyok voltunk, de hogy mi lesz velünk, fogalmunk sem volt róla. A dologházból — Arbeits
haus, — egypár nap múlva elszállítottak bennünket a „Burgthor" 6 2 nál lévő kazamatába, egy
sötét, nedves helyiségbe, mely a császári várlak előtt levő várfalba volt építve, felülről k a p o t t
gyér világosságot. E g y nagy pinceforma volt a helység, s benne harmincegynéhányan voltunk
összezsúfolva, szükségünket is odabent kellett egy nagy dézsába végezni, mit minden reggel ki
vittek, s kiürítve visszahoztak. Valóságos pestises levegőben éltünk o t t egy hónapig, hetenként
egypárszor volt szabad a bástyára kimenni friss levegőre, de a bástyán lenézni nem volt szabad,
nehogy a nép észrevegyen bennünket, s csoportosuljon. A bástya ágyúkkal volt megrakva,
s mellette tüzérek égő kanóccal strázsáltak. E g y egész hónapig voltunk i t t . A hónap elteltével
omnibuszokra felraktak bennünket, s Florisdorfba szállítottak. A Duna a vashidat elszakította,
a vasút Bécsbe, Csehország felől nem mehetett be. A kazamatában t ö l t ö t t egy hó a l a t t Pápáról
egy ismerős nő, H o r v á t h Teréz szinte fogoly honvéd fivérét H o r v á t h Károlyt j ö t t megkeresni,
s hozott nénémtől számomra 20 pengő forintot. Pénzem volt ugyan, de magyar bankjegyekben,
r u h á m azonban kevés volt, kétszer eltévedt a társzekereinken. Először a pákozdi csata előtt,
másodszor pedig midőn a Kis Kárpátokból kellett visszavonulnunk. A Burgthor kazamatában
öreg rezervált 63 katonák voltak szolgálatunkra rendelve, kik, h a valami kellett, a boltokból meg
hozták számunkra. Egyet én megbíztam, hogy magyar pénzemet váltsa be németre, teljesítette is
becsületesen, 10 százalék levonásával beváltotta, s hiány nélkül meghozta. Többre becsültek
bennünket ezen öreg katonák, mint saját tisztjeiket, minek kifejezést is adtak. Florisdorfból,
mely a Duna partján fekszik Bécs mellett, vasúton Brünnön át Csehországba, Königgrätz várába
szállítottak, és o t t 1849 évi március hóban egy régi jezsuita zárdából lett kaszárnyának második
emeletén szállásoltak el 64 . Volt egy nagy termünk s három kisebb szobánk, s ezekben voltunk
elhelyezve a hozzánk sorozott móri foglyokkal együtt, s így a negyven számot is meghaladtuk.
Később még négy társat kaptunk, Ivánka Imre ezredest, kit Jellasich elfogott, midőn parlamentairként volt kiküldve Windischgrätzhez, br. L i p t h a y Andrást, kit mint a prinzpreuss-ezredbeli
hadnagyot Bábolnánál fogtak el, továbbá Lavati 6 5 századost és X a n t u s János 6 6 hadnagyot.
Ezek Komáromból voltak kiküldve a somogyi zászlóalj egy csapatával Érsekújvárra portyázás
végett, Érsekújvárott fogta el egy erősebb császári osztály. Herceg Windischgrätz rendelkezésé
nél fogva hadnagyok és főhadnagyok naponként egy, századosok és fellebbvalók két forintot
kaptak, öt naponként előre fizetve. Abból kellett magukat élelmezni. Szinte öreg katonák, •— reservisták, voltak mellénk rendelve szolgálatra, minden szoba számára k é t egyén, kik szintoly
híven, s odaadólag szolgáltak ki bennünket, mint a bécsi reservisták. Vendégfogadóból k a p t u k
az élelmezést, s a tányérok közt mindennap k a p t u n k friss újságot, melyből megtudtuk, mi
történik hazánkban. Lélekölő volt a t u d a t , hogy otthon seregünk győzelemről győzelemre jut,
s mi távol rabként, lelkileg sorvadunk. Egy-egy győzelem olvasása u t á n majd a bőrünkből
ugrottunk ki, de utána sírvafakadtunk, hogy o t t nem lehettünk. Egyik másik sorsosunk hazul
ról kapott levelet, melynek sorai közt citromlébe m á r t o t t új tollal hadi híreket közöltek. A leve
leket tűz fölött melegítettük, s a citromlével írott sorok megsárgultak, s elolvashattuk. De ezt
felfedezték, s közülünk k e t t ő utóbb, mint alább előadom, meglakolt. Mikor a császáriakat kiverte
a magyar sereg hazánkból, csak néhány vár és város maradván kezében, azt hittük, ki fognak
bennünket cserélni a mieink német foglyokkal, mert volt nálunk elégséges. De ez nem következett
be, bár a mieink akarták, de a császáriak megtagadták, hanem bekövetkezett az orosz beavat
kozás. 220.000 orosz rontott a mieinkre, s a 170.000 császárival egyesülve a kifáradt 180.000 főnyi
magyar sereget az összesen most már 370.000 főnyi ellenség árulás mellett leverte. Szeptember
hóra a várparancsnok, gróf Althan rendeletet k a p o t t , hogy bennünket sorozzanak be, aki csak
katonáskodásra alkalmas. De a nevezett gróf igen humánus, jó ember volt, egy bécsi, egy insbrucki és egy laibachi németet soroztatott be közülünk, kik a Zrínyi és Frangepán-csapatnál szolgál
t a k , mint bécsi önkéntesek. Magyarok közül kettőt a citromos levelek m i a t t , X a n t u s János so
mogyi és Traugmann Lajos nagykanizsai illetőségűt soroztatta be, többi mind, mint katonai
szolgálatra alkalmatlan megszabadultunk, certaíikatot 6 7 kaptunk, s Pozsonyig szállítottak
bennünket vasúton, — Bécs kikerülésével. Pozsonyban a térparancsnokság certikátunkat elfo
gadta, s szétbocsátott bennünket. Vendéglőkbe szálltunk, más ruhánk nem lévén, mint vörös

01 Dologház.
62 „Várkapu".
63 Tartalékos (a német Reservist" szóból).
64 A 7., 35. és 50. honvéd zászlóalj foglyul ejtett tisztjeit őrizték itt a szabadságharc leveréséig. = OSZK Oct.
Hung. 433. (Benne vízfestékkel színezett ceruzarajzok, ill. magyar és német nyelvű emlékversikék.) A 37. számú rajz
az emlékirat szerzőjét, Árvay Sándort ábrázolja.
65 Laváty János, a 46. honvédzászlóalj tisztje.
66 A későbbi híres világjáró és felfedező.
07 Igazolás, bizonyítvány (a német „Zertificat" szóból).
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zsinóros honvédegyenruha, abban kimentünk a városba. Vesztünkre egy zsandár 68 főhadnagy két
zsandárral az utcán megfejtette a vörös zsinórtól ruháinkat. Gazagó Salamon, 69 Zrínyi csapatból
hadnagy, erdélyi örmény fiú, (ki 1867. után az országos főszámvevőszék elnöke lett) arra kérte
a zsandárfőhadnagyot, hogy egyik ház kapuja alá engedje bemenni, s ott fejtsék meg ruháikat;
azt felelte neki, h a még egy szót mer szólni, az utcán veret rá 60 botot. Dehogy szóltunk, mentünk
szállásunkra, s a legközelebb induló gőzhajon elindultunk hazafelé. Görgőn, Győr mellett én,
B a r a n y a y Pál és Börczy József társaim kiszálltunk, Pápára igyekeztünk. [...] Pápán töltöttem
egy hónapot, m a r a d t a m volna tovább is, de bátyám sürgette Egerszegre való menetelemet,
s november elején csakugyan el is mentem. Pozsonyban k a p o t t certificatióban a katonai térpa
rancsnokság utasított, hogy szülőhelyemre menjek, s azt a kerületi zsandár parancsnokság enge
delme nélkül elhagyni ne merészeljem. Iszkázon, ahol születtem, semmi vagyonunk nem lévén,
ott nem m a r a d h a t t a m , miért is oda kimenvén községi bizonyítványt szereztem, miszerint o t t
semmi vagyonom nem lévén, magam fenn nem t a r t h a t o m , a község sem képes eltartani, mert
maga is eléggé szegény. Ezen bizonyítványok és a certificatiommal hazajöttem Egerszegre, ab
ban a jó hitben, hogy meg leszek kímélve a további zaklatástól. Csalódtam, rövid ideig volt
nyugtom. Látogatóba kimentem Szentmihályra Thassy Lajos rokonomhoz néhány napra, ro
konom szolgabíró volt, s még a megyét nem rendezték a németek, hivatalukat a megyei tiszt
viselőknek meg kellett t a r t a n i , s a katonai parancsnok rendeleteit pontosan végrehajtani. Egy
délután többen voltunk együtt, amidőn egy pandúr hivatalos levelet hozott hozzá. Felbontván
ijedten monda, hogy azt a parancsot kapta, hogy a vidéken lévő összes volt honvédet november
utolsó napjáig beállítsa Zalaegerszegre, a katonai parancsnokság elé, hol vizsgálat alá vettetnek
és a katonai szolgálatra alkalmasak besoroztatnak. Kijelenté, hogy engem nem állít be, de haza
visz bátyámhoz. Ügy is lett, s ott egy pár nap múlva rendeletet k a p t a m , melyben a katonai
parancsnok elé november 29-re vizsgálatra rendeltettem a megyeházához. Bátyám megrémült
a következő bajra, mert a parancsnok durva, kegyetlen ember volt. Wener nevű, őrnagy a balambini gyalogezrednél. 70 [...] Wener őrnagy parancsnok november 29-én be is soroztatott. Azonban
Horváth Lajos nevű magyar ember volt az Ernő ezred depotjának 7 1 parancsnoka, annál álltak
a besorozási iratok, őnála volt azon altiszt is, ki vezette ós írta azon listákat, — a nevem elé
vezetett „tauglich" 7 2 szó elé odaírta „un", s én ennek folytán, mint szolgálatra alkalmatlan új
certificatot k a p t a m . Ez volt a második certiíicatom, elsőt Königgrätzben kaptam, s azt hittem,
hogy most békén hagynak, nem kell félnem besorozástól. Csalódtam. 1850 január első hetében
jött a megyefőnökhöz, — Bogyay Lajos volt a főnök, — rendelet, hogy megyéjében létező
minden volt honvédtisztet azon hónap végéig rendeljen fel Pozsonyba a districht komandó 7 3 elé,
hol újra visitatio alá jönnek. A megyefőnök titkára, (Vlasits Antal) [...] adta a rendeletet, s azt
is, hogy csak úgy engedhetik meg a saját költségemen való utazást, ha írásban kötelezem maga
m a t arra, hogy január lő-én Pozsonyban megjelenek a districht komandónál, s erre összes
vagyonomat lekötöm, különben kénytelen zsandárok által Pozsonyba kísértetni. A kötelezvényt
kiállítottam, s harmadmagammal Tőkésy 74 nevű volt honvédtiszt kocsiján Baranyay Pállal el is
mentünk. Első nap Szombathelyen, másik nap Sopronban háltunk, i t t a térparancsnokságnak
be kellett írásban jelentenünk, kik vagyunk, hova igyekszünk, s mi járatban vagyunk. Tőkésy
valami badarságot írt be neve utáni rovatok egyikébe, miért másnap ott már besorozták, s tőlünk
eltávolították. Mi B a r a n y a y Pállal és még hozzánk csatlakozott Szabó Samuval mentünk Po
zsonyba, hol Alleman 76 Feldmarschallnál jelentkeztünk. Áldott jó ember volt. Amint bementünk
szobájába, hol egyedül volt, rám nézett s a szomszéd szobából á t h í t t a segédjét, egy gyalogos
századost, s rám m u t a t v a monda : „Nézze ez az úr rövidlátó, szemei gyengék, katonai szolgálatra
nem alkalmas, írja meg részére a felmentő certificatot. Menjen h a z a . " Míg elkészült a certificat,
leültetett szobájában, aztán elbocsátott teljes jóakarattal. U t ó b b de sokszor eszembe j u t o t t
emberies cselekedete, mikor durva bánásmódban részesültem kisebbrangú császári tisztek részé
ről, ami pedig igen szokszor megtörtént. B a r a n y a y Pál is megszabadult, de Szabó Samut be
sorozták, 76 valaki jelentést t e t t ellene, különben nem hihetem, hogy az a jó ember besorozta volna.
Pozsonyból azon hitben jöttünk haza, hogy többé nem leszünk zaklatva, de ismét csalód
t a m . [...] A districhts kommandót időközben áthelyezték Pozsonyból Sopronba, onnét február
elején ismét idézést k a p t a m , hogy a hó közepéig ott megjelenjek, a „districhts-kommandant"-nál
jelentkezzek. Ezen u t a m a t egyedül t e t t e m meg, de Sopronban találkoztam Szabadfy Antal volt

68 Csendőr.
69 Helyesen: Gajzágó Salamon. V. ö.: Szinnyei: i. m. I I I . k. 395—397. hasáb.
70 Valószínűleg a Bianchini gyalogezredről van szó.
71 Raktár.
72 „Tauglich" = alkalmas, „untauglich" = alkalmatlan.
73 „Districts Commando" = kerületi parancsnokság.
74 Tekésy (Tőkésy) Károly a 47. honvéd zászlóalj főhadnagya.
75 Felix Wilhelm Alemann tábornok a soproni katonai kerület főparancsnoka volt, Pozsonyban ez időben Gerstner
tábornok volt a parancsnok.
76 A besorozás után írt naplójának töredéke: ZmL Letétek. Egyedi vegyes iratok gyűjteménye. 5821. sz.
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honvéd bajtársammal, ki szintén idézve volt. A districhts-kommandant nem is m u t a t t a magát,
hihető, a jó öreg Allemann vezette a dolgot. Segédtisztje ugyanaz, aki Pozsonyban kiállította
a certificatiomat, a d t a tudtunkra, hogy H a y n a u őexellenciája parancsa folytán honvéd tisztet
felmenteni őrajta kívül senkinek sincs jogában, annál fogva a Pozsonyban k a p o t t certificate
érvénytelen, s le kell mennünk Pestre H a y n a u elé. [...] Másnap egy császári katonát a d t a k mel
lónk, s avval kellett Pestre mennünk. Még akkor sem voltak a régi megyei tisztviselők felmentve,
szolgálatban álltak. Szabadfy Antal új sorsosommal elmentünk a megyei útbiztoshoz, — Füzy
Vince volt neve, — s elmondtuk helyzetünket, kértük, ha lehet, forspontot adjon, segítsen
rajtunk. Megtette, rendelt kocsit s azon Lajtaszentmiklósig mentünk. Lajtaszentmiklóson, emint
leszálltunk a kocsiról, a falu bírója hozzánk j ö t t s azt m o n d t a : „Tudom mi járatban vaunak az
urak, kocsi lesz, legyenek nyugodtan, ebédeljenek meg, gondoskodtam kocsiról."Ügy is lett ebéd
után a kocsit odaállította, s bennünket azon ú t n a k bocsájtott. [...] Estére Csornára értünk. [...]
Éjjel a vendéglőben töltöttük, kísérő katonánknak is rendelvén vacsorát. Csornán szinte kaptunk
kocsit a községtől, melyen Győrig utaztunk. Innét útközben a német kísérőnk egyszer a kocsis
felől visszafordulva rossz magyarsággal azt m o n d t a : „ É n is voltam Kossuth katonája, elfogtak
Komárom körül a magyarok, a várba vittek, ott a várban kellett szolgálatot teljesítenem, de
soha nem volt még jobb dolgom. Az Isten áldja meg Kossuthot". [...]
Győrből gőzösön mentünk Pestig, s midőn o t t kiszálltunk a gőzösről, a Károlyi kaszárnyába
vezetett bennünk kísérőnk, o t t á t a d o t t a parancsnokságnak, s eltávozott, többé vele nem is
találkoztunk. A kaszárnyából elbocsájtottak bennünket, és a Fehér Hajó fogadóban v e t t ü n k
szállást. Másnap reggel a sorozóbizottságnál kellett jelentkeznünk, hol egypár száz honvédtiszt
lett sorozás alá vonva, s alig egy-kettő menekült meg. Társam, Szabadfy Antal megmenekült,
mert jobb lába térden felül át volt lőve, s még nem gyógyult be sebe. De volt ott egy Almásy
gróf,77 fiatal ember, mankón j ö t t oda, lábán szinte lőtt sebe volt, s mégis besorozták, hanem
szabadságolták azzal a meghagyással, hogy lábát gyógyíttassa meg, és azután jelentkezzék.
Engem is besoroztak. Ekkor a pénzem elfogyott, a vendégfogadói lakást elhagytam, s vagy öt
napon át hajlék, s biztos élelem nélkül voltam. Néhány régi barátom volt a besorozottak közt,
azok körül élődtem, egyik nap egyik, másik n a p másik a d o t t ebédet és szállást, ö t ö d n a p r a a budai
transportházba kellett jelentkeznem. Amint ott a kapun be a k a r t a m menni, egy 4 krajcáros,
akkor forgalomban lévő rézpénzt találtam, s ez volt minden pénzem. A transportházban ismét
új sorsokra találtam, Hideg József, (később egerszegi kir. körjegyző), s még más k e t t ő : Lechner
Antal pécsi és Bogma Temesvár vidékéről való volt honvédtiszteket, s besorozottakat, összeállí
t o t t a k bennünket, voltunk összesen egypár százan, különféle fegyvernembeli katonák és beso
rozott honvédek, s Bécs felé hajtottak bennünket. Sorsunk rosszabbra fordult, mert bár a tisztek,
kik a transporttal voltak, velünk humánusan b á n t a k , de már azután a többi katonákkal egyforma
elbánásban részesültünk. [...]
Több mint egy hétig voltunk útban, míg Bécsbe beérkeztünk. O t t egyik külvárosi transport
házba szállásoltak be bennünket, mely tele volt t e t ű s egyéb féreggel. Innét kezdve nem t u d t u k
magunkat a féregtől megóvni. Bécsben k a t o n a r u h á t a d t a k ránk, s engem és Hideg Józsefet
a Hess ezredhez osztottak be Dalmáciába. Bécsben elváltunk előtt említett két társunktól,
Lechner és Bogmától, kiket más ezredbe osztottak be. [...]
Bécsből Gloggnitzig vasúton mentünk, onnét pedig gyalog Schotwienig, a Semmering lábánál
fekvő városkáig. I t t egy napot rostokoltunk, húsvét napját ott ültük meg. Szomorú ünnepünk
volt. J ó Isten rendelte, hogy ketten legyünk együtt sorsosok, egymást vigasztaltuk, különben t á n
kétségbe estem volna, száz meg száz nyelvű ellenséges indulatú katona közé lealázva. Semmeringi
hegyen a v a s ú t a t akkor készítették, a hegyen át gyalog kellett mennünk, jó, csinált, kígyózva
kanyargó úton. A hegytetőn volt „János főherceghez" címzett vendégfogadó, s ott volt a h a t á r
Stayerország és Ausztria között, nagy, vörösmárvány négyszegletes oszlop jelezte a h a t á r t .
Onnét lefele mentünk Mürzzuschlagig. hol beszállásoltak bennünket. (Innét ismét vasúton szállí
t o t t a k le bennünket Laibachig, Karinthia fővárosáig.) Mürzzuschlagból Grazba mentünk. [...]
Egy napot nyugodtunk Grazban, s a várost Hideg társammal megjártuk. Grazból Laibachba
vittek. Vasút innét tovább még nem készült el, azért ismét gyalog mentünk tovább, óriási hegyek
oldalában épült, de kitűnő utakon, sem falut, sem várost nem l á t t u n k útközben, csak szürke
mészsziklákat, s közben óriási fenyőfákat. [...] Szállást egy kisebb, régi kinézésű városkában
kaptunk, hol a fáradtság m i a t t még csak körül sem néztünk, nevét sem tudom bizonyosan. [...]
Innen Nabresinára mentünk, honnét már az Adriai tengert meg lehetett látni. Midőn közel
Nabresinához, a hegyek s erdők közül kibontakozva tisztásra értünk, s a tengert megpillan-

77 Almásy Dénes gróf, honvéd főhadnagy.
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t o t t u k , szinte megdöbbentünk, s ez a többieknél is jelentkezett, általános volt a felkiáltás,
— a tenger! — Midőn ón a hosszú és rideg ú t u t á n megpillantottam a végtelen vízsíkot, viola
színben, lelkem összeszorult, s azt hittem, most m á r örökre elszakadtam édes hazámtól, áldott
földjét többé sohasem fogom taposni. Nabresinában megháltunk, és másnap Triesztbe gyalo
goltunk. Triesztben egy nagy transportházba zsúfoltak be bennünket, melyben a szalmazsákok
csaknem mozogtak a sok tetűtől. É n már ekkor beteges voltam, a rossz eledelek s a tisztátalan
szállásadóktól megcsömörlöttem, hideglelést k a p t a m , de nem jelentettem magam betegnek,
nehogy valami kisebb városban kórházba vigyenek, mert l á t t a m egypár kisvárosban a kórházat,
kívülről is már utálatos volt, h á t belülről milyen lehetett.
Triesztben néhány napot kellett várnunk, míg a gőzhajó Dalmáciába megy, hol a mi embereink
nek, a Hess ezrednek volt az állomása. K é t zászlóalj volt belőle Dalmáciában, két százada, a 11.,
12. Raguzában és környékén, tíz pedig a Cattarói öböl körül, — bent Cattaróban egy század.
Hideg József Triesztben megbetegedett, s kórházba j u t o t t . A hajón találkoztam egy német em
berrel, ki szinte honvéd volt, s besorozván a Hessekhez osztották be, ő volt Cattaróig útitár
sam. [.,.]
Nagy zivatar után indult hajónk a tengerre, még akkor is olyan hullámokat h á n y t a tenger,
mint egy két-három emeletes ház, azokon át bukdácsolt a hajónk. É n , mint regruta 7 8 természe
tesen a hajófedélzetre j u t o t t a m , élelmezésről szó sem volt. Kenyeret vittem magammal, azzal
éltem. [...] ö t ö d i k nap reggel a nyílt tengerről beértünk a Castelnuovonál kezdődő Cattarói
öbölbe, s délben Cattarónál hajónk kikötött. A parton voltak Hess ezredbeli tisztek, az ezredes
segédje is köztük, ki az ezredhez érkezett regrutákat o t t mindjárt beosztotta a századokba.
É n a 6. századhoz lettem beosztva, s oda el is vezettek. A 6. századnál már volt két honvéd tiszt,
Királyi Pál honvéd alezredes 79 zalai illetőségű, és Erdélyi János honvédhadnagy, nagyváradi fiú,
és egy garibaldista, Pollabio Angelo, milánói kereskedősegód, a kis Garibaldi csapatából fogták el,
s besorozták. így lettünk a századunknál sorsosok négyen.
A századhoz érve a káplár á t v e t t , s m e g m u t a t t a az ágyat, amelyen hálni fogok másodmagam
mal, egy német parasztfiúval, ki már h a t év óta szolgált. [...] Rövidesen megjelent nálam Erdélyi,
s elmondta mihez tartsam magamat, hogy bajba ne keveredjem. Utóbb Királyi s Pallabióval is
találkoztam, s azután szabadidőnkben elválhatatlanok voltunk. H a valaki közülünk hazulról
pénzt kapott, a századparancsnok visszatartotta, és havonként legfeljebb 5 fr-ot adott ki belőle.
Királyinak volt így pénze, s azzal némi könnyítést csináltunk sorsunkon. Délután, parancs u t á n ,
4 órakor szabadok voltunk esti takarodóig. Vettünk ilyenkor egy font hordóbeli fügét, azzal el
mentünk a tenger partján álló bárkák egyikébe, melyeken bort árultak. A hajós, ki Királyival
m á r ismerős volt, — vele Királyi t u d o t t anyanyelvén, illírül beszélni, — ezért megkülönböztetett
vendégei voltunk, — lebocsájtott bennünket a hajó fenekébe, egy korsó bort t e t t elibénk s ott
hagyott. [...] A hajó fenekén a korsó bor s füge mellett eltöltöttük szabadidőnket, közben sor
sunk s jövőnk felett töprenkedve. Királyi mindig bíztatott, hogy ne essünk kétségbe, hazánk
ismét vissza fogja nyerni régi jogait ós szabadságát, tűrjünk t e h á t bókével jobb jövő reményében.
Keserves volt a helyzetem, mint regutának, napközben mindig gyakorlaton, s iskolában regrutáltak akkor is, mikor az idősebb katonák pihentek, kellett menni gyakorlatra („Stilstund-" 8 0
nak nevezték, és ebéd után egy óráig t a r t o t t , utána pedig a közös gyakorlat). Kimerített teljesen
a túlterhelt gyakorlatozás, ós ón előbbi bajomból, — a tolvajhidegből, — sem gyógyulván ki,
tífuszba estem. Kórházba vittek, a kórház helyben volt Cattaróban. Nagyon rosszul éreztem
magamat, a kórházi alorvos, — Dunst nevű, — ágyamhoz jött, azt mondta, tudja, hogy halállal
már mentem szembe, azért nem is félhetek tőle túlságosan, annálfogva megmondja, az orvosságot,
mit a kórházi főorvos rendel, ne vegyem be, mert olyan orvosság, ami az én bajomon segíthet,
a kórháznak nincs, mást, bármit nyújtsanak, csak á r t h a t . „ H a a természet segít önön, meg
gyógyul, ha nem, úgy készüljön a halálra." Ezen becsületes ember családos lévén, egypárszor
a neje jó levest küldött délben. Egypár napra ezután oly rosszul lettem, hogy önkívületben
feküdtem napokig. A cattarói öbölben több községben elhelyezett 10 századhoz mintegy 20—22
volt' honvédtiszt volt beosztva, kik közül többen naponként felkerestek a kórházban. [...] Isten
megsegített, jobban lettem, de h a t hetet kellett a kórházban töltenem. Elgyengített a betegség
alig t u d t a m lábamon megállni, hónapok kellettek, míg erőre k a p t a m . [...]
Szerencsére amidőn a kórházból századomhoz visszakerültem, századparancsnok Zorner fő
hadnagyvolt, századosunk az őrnagyot helyettesítette, mint legöregebb százados. Zorner pozsonyi
születésű volt, magyarul is beszélt, s velünk, besorozott honvédekkel jól, velem különösen szíve
sen bánt. Megengedte, hogy hetekig ne teljesítsek szolgálatot, csak a szabadban mozogjak, s jól
éljek. É p p akkor, hogy a kórházból megszabadultam, küldött bátyám 50 forintot, épp a legjobb78 Űjonc.
79 Királyi Pál honvédőrnagy (185G-ban szerelték le a császári hadseregből).
80 Szünet, „csendespihenő".
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kor érkezett, bár többet, mint 5 forintot, havonta nem k a p h a t t a m belőle, de az is nagy segítség
volt. K a p t a m még egy jó ismerősünktől is 6 forintot, így egy kis tőkém lett, s e l t a r t o t t majd
egy évig. Nevezett főhadnagyom felmentett a komisz munkától is, s tisztogatót rendelt részemre,
kinek havonként k é t forintot fizettem. Ez hagy kiadás volt a havi 5 forint járandóság mellett,
de sok kellemetlenségtől m e n t e t t meg. Majd egy hónapig volt távol a századosunk, addig jó
dolgunk volt Zorner parancsnoksága alatt, de amint megjött az öreg, — a legénység csak öreg
zsidónak nevezte, — vége volt a kedvezményes állapotomnak, rendesen kellett szolgálatot telje
sítenem, csak a tisztítót h a g y t a meg részemre, s az végezte a komisz m u n k á t is helyettem.
Mikor a kórházból visszajutottam a századhoz, akkor már századunk nem Cattaróban, hanem
mellette egy kis falucskában volt a tengerparton elszállásolva. A Cattarói öbölben levő falvak
a tengerparton épült s nem egymás mellett levő, de szétszórt házakból álltak, hol egy-két ház
v a n egymáshoz közel, hol négy-öt egymás mellett, hosszan a parton, egypár ölre a víztől. Egyes
üres házakban volt a század szakaszonként elszállásolva. De ezen helység kicsi volt, s nem volt
közel olyan község, hol gyakorlatokat teljesíthettünk volna. Tovább rendeltek bennünket
Percagnoba, ez népesebb község volt, gyakorlótér is volt benne. Népe jómódú, s hozzánk rokon
szenvesek voltak. Királyi velük beszólni tudván, velük sokszor összejött, szerették, s csak
„colonnellonnak" hívták az ezredest. Több ízben t e t t e k különféle szívességeket részünkre.
Megismerkedtem egy özvegy hajóskapitánynéval, minden áron el akart szöktetni Montenegróba,
velem jött volna, s o t t rokonai lévén jó állással biztatott, én azonban nem t u d t a m arról lemon
dani, hogy valaha még haza ne jöjjek, pedig szökéssel örökre elzártam volna u t a m a t hazámtól.f...]
Percagnóból Kumborba helyeztek át szállásra, o t t én is, de a többi társaim is megkapták
a calorinak nevezett, valójában azonban rüh betegséget, miben már az egész zászlóalj előbb
szenvedett. Kellemetlen betegség, viszketegség ü t ki az emberen, véghetetlenül kell vakarózni,
hetek múlva egyes helyekre adja magát a baj, hol nagy kelést képez, s nehéz begyógyítani. Ezen
baj m i a t t ismét kórházba j u t o t t a m , de ezúttal sorsom nem volt oly kritikus, mint az első alka
lommal. 3 hét a l a t t el is h a g y h a t t a m . Mióta Cattaróból a környékre áthelyezték századunkat,
szokássá volt nálunk, besorozottaknál vasárnap délután egyik vagy másik századnál összejönni,
és szabadidőnket e g y ü t t tölteni. Leggyakrabban a mi századunkhoz jöttek sorsosaink Királyi
Pál kedvéért, mert ő volt az összekötőkapcsunk, t u d o t t belénk jobb jövő iránti reményt gerjesz
teni, s mindenáron a szökéstől visszatartani, mert könnyű lévén a szökés Montenegróba, többen
megkísér lettek volna azt. Utóbb három mégis megcselekedte. Rogács nevű hevesmegyei fiú kezdte
meg. Eljött hozzánk, s elbúcsúzott tőlünk, elmondta, hogy neki otthon sincs kilátása megélhetés
re, h a haza szabadulhatna is, mert mint árva gyerek, katonai intézetben nevelkedett, semmit sem
t u d , minél fogva a polgári életben magát fenntarthatná. Azért elmegy Hercegovinába, mely
szintén határos volt Dalmáciával, s ottan a katonai pályán is boldogulhat a török katonaságnál.
E l is ment szerencsésen, hónapok múlva üzent nekünk egy dalmáciai embertől, hogy jó sora van,
épületfa kereskedőnél nyert alkalmazást, mint speditőr, — szállító. — Izente, hogyha akarunk
hozzá kimenni, segíthet rajtunk, mi azonban nem v e t t ü k igénybe szívességét.
Megszökött egy másik sorsosunk is, Kronkl nevű, de mivel atyja mint nyugalmazott katona
tiszt az újonnan Temes, Torontál, Krassó megyékből elszakított vojvodaságban 8 1 főhivatalt
nyert, kieszközölte részére a büntetlenül való visszatérést, s azután a katonaságtól való elbocsájtást. [...]
Kumborban létezésem alatt j ö t t a dalmát katonai főparancsnokságtól rendelet az ezredhez,
hogy engem orvosilag vizsgáltassanak meg, vajon igaz-e, hogy gyenge és katonai szolgálatra
alkalmatlan vagyok. Bátyám ugyanis folyamodott szabadon bocsáttatásomért, s kérelmében
azt állítá, hogy gyenge és szolgálatra alkalmatlan vagyok. Ezen rendelet folytán elküldtek a közel
lévő Castelnuovo nevű városkába, hogy az ottani helyőrség orvosa vizsgáljon meg. Az orvos olasz
ember lévén nyíltan megmondta, hogy szívesen segít r a j t a m , többet is kész érdekemben jelen
teni, mint a valóság. Azt hitte, hogy az őrmester, ki odaállított, szinte jóakaróm, az azonban
egy megáltalkodott, büszke, s a legénység által is gyűlölt, kaján lelkű ember volt, örült, ha vala
kinek bajt okozhatott. A szinte rideg lelkű kapitányomnak olyan jelentést t e t t az orvosi bizo
nyítvány ellenében, hogy az azt jelentette a katonai főparancsnoksághoz, miszerint nálamnál
gyengébb emberei is vannak, kik a szolgálatot teljesíteni tudják. Ennek következtében b á t y á m
folyamodása elutasítást nyert. Kumborból rövidesen át lettünk helyezve Castelnuovoba hely
őrségre, ahol egy télen, s vesztemre augusztusig voltam. Helyzetem i t t már könnyebb volt, mert
a regruták sorából a begyakorlottak sorába t e t t e k át, kevesebbet kellett gyakorolnom. Augusztus
második felében ért az a váratlan öröm, hogy hazamehetek. Bertalan nevű kadét, mint napos
81 Vajdaság.
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káplár, egy reggel korán felkeltett ágyamban, s tudtomra adta, hogy rendelet jött, haza bocsájtanak. Először nem hittem neki, de annyira erősítette, hogy végre elhittem, fel is keltem rögtön r
hogy megtudhassam, való-e a hír. Reggel t u d t o m r a adták, hogy b á t y á m folyamodott megvált
hatásomért, engedélyt nyert arra, és mivel az 500 ezüst forintot Sopronban le is fizette, hazabocsájtanak, felmentve teljesen a katonai szolgálat alól. Eleinte kábult voltam az örömtől, azt sem
t u d t a m , mit csináljak. Másnap kellett hazaindulnom. Királyi Pál adott tanácsot, hogy útközben
miként viselkedjem, nehogy ellenem valami panasz legyen, mert akkor nagy baj érhet. Pénzem
nem volt az útra, Királyinak sem, akkoriban kifogytunk hazulról küldött segélyből mindketten.
Királyi kért kölcsön két forintot, azt odaadta, és az volt útiköltségem Castelnuovotól Zala
egerszegig, — egypár ezer mérföldön át. Századbeli Borsosaimtól elbúcsúzva csónakon átkeltünk
Porto-Rozába, hol a gőzös szokott megállni, u t a s t , s küldeményt felvenni. [...] Triesztben a már
ismert transportházba szállásoltak el férgek közé. [...] Triesztben egy hétig kellett időznöm, míg
annyi ember gyülemlett össze Bécs felé szállítandó, hogy érdemes vele megindulni. E z idő alatt
megismerkedtem a transportházba szállásolt Ener József nagykőrösi illetőségű, besorozott, volt
magyar huszártiszttel, ki a Miklós huszároknál volt altiszt a szabadságharc elején, s hadnagy
ságig felvitte. A leveretés u t á n ő is be lett sorozva, és egy lovas főhadnagy mellé volt rendelve
lovásznak és t ö b b évet t ö l t ö t t ott.
Egyik nap panaszkodtam neki, hogy sem pénzt, sem kenyeret, sem eledelt nem kapok, az
éhség majd megöl. A transpontkommundó főzetett ugyan tarkababot, de a kiosztás oly rendetlen
volt, hogy csak az erőszakosak j u t h a t t a k hozzá. Ener kikérte főhadnagyától előre az öt napi
lénungját 82 és nekem fizetett ebédet vele. [...]
Valahára, kínos napok u t á n Triesztből megindítottak bennünket Bécs felé. Transportcommandásunk egy egészségi csapatbéli (Sanitäts Corps) 83 hadnagy volt, a műveltség alantas fokán
állott, inkább hasonlított kocsishoz, mint katonatiszthez. Mindennap tarkababot főzetett, s azzal
a napi 5 frt-unk ki volt egyenlítve, de legalább volt naponként meleg ételünk a komiszkenyér
mellé. Laibachig ismét azon a rideg, sziklás, s erdős vidéken mentünk át, melyen az ezredhez
vonulásunkkor utaztunk. Laibachból Gratzba irányítottak el bennünket vasúton. Néhány ma
gyar fiú, besorozott volt honvéd tiszt, ezúttal is találkozott csapatunkban. J ó Kálmán tokaji»
Bisztray erdélyi, s még egy alföldi református pap fia, — nevét elfeledtem, — ezekkel könnyebb
volt a kellemetlenségek elfeledése. Volt még velünk egy kisded alakú székely fiú is, annak nevét
is elfeledtem. Kedélyes, jókedvű fiú volt, sokszor felvidított bennünket ötletes beszédével.
Készültünk, hogy Grazban majd nyugnapunk lesz, a várost megjárjuk, az lesz a mulatságunk,,
azonban szándékunk meghiúsult. Ferencz József ifjú császár a városban időzött, s azalatt míg ott
volt, a piszkos transportbeli katonáknak nem volt szabad a transportházat elhagyni, be lettünk
zárva 24 órára, a 24 óra elteltével pedig vasútra r a k t a k bennünket, s vittek Mürzzuschlagig.
Onnét ismét gyalog mentünk a Semmeringen á t Schottwienig. [...] Schottwienből Bécsbe érkez
tünk, abba a kaszárnyába, melyből indítottak két év előtt Hideg Józseffel Trieszt felé. Tán egy
hétig voltam ott, ahonnét említett társaimmal együtt Pozsonyba indítottak, és vittek bennünket.
Pozsonyból Pestre a k a r t a k engemet is transponálni, de jelentettem a kaszárnyacommandánsnak,
hogy én zalai vagyok, nekem Sopron felé van az u t a m . Mivel azonban Sopron felé indítandó
csapat nem volt, elküldtek Győrbe. Győrben t ö b b napig voltam, s attól t a r t o t t a m , hogy ott he
tekig kell vesztegelnem, a parancsnok főhadnagynál jelentkeztem, s kértem, bogy bocsásson el
végleg, m e r t innónt az én hazám felé úgy sem indul transport. Azt felelte, hogy ha lemondok
a több napi lénungomról, s útravalót sem kívánok. 5 napi lénungot, amikor végképp elbocsá
t o t t á k az embert a transzportból, szoktak kifizetni, erről, s az előző 5 napi lénungomról kelïett
lemondani, mit szívesen megtettem. 30 forintról volt szó, s ezen a főhadnagy kapva k a p o t t .
Végre megszabadultam, köpenyegemet elvették. Certificatiomat a hadbiztos aláírta, átadta,,
s azzal indultam hazafelé. [,..]

82 Zsold (a német „Löhnung" szóból).
83 „Egészségügyi kar."
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SZEMLE

K R I S T Ó GYULA (SZERK.)

AZ ÁLLAMALAPÍTÓ
Tanulmányok
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 307 o., 4 t.)

Emlékkönyv, vagy tanulmány kötetelemzé
sét ritkán kezdi a kiadó méltatásával a recen
zens. Most mégis ez a helyzet, mivel első kirá
lyunk, az államalapító Szent István halálának
950. évfordulójára emlékezve egyedül a Zrínyi
Kiadó bocsátott ki színvonalas, az alkalomra
külsejében is méltó tanulmánykötetet.
A tanulmányokat a szegedi József Attila
Tudományegyetem többségükben fiatal törté
nészei készítették, Kristó Gyula professzor irá
nyításával. Munkájuk értékét különösen növeli
az a körülmény, hogy István király életművé
nek, személyiségének, országa társadalmi, gaz
dasági, katonai helyzetének ismeretében —
mint ezt az ez év júliusában megrendezett
tudományos ülésszak előadásai is bizonyít
ják — máig is sok a fehér folt, a megoldatlan
kérdés.
A szerzők nem szándékoztak, és nem is szán
dékozhattak, az adott terjedelmi korlátok kö
zött, teljes képet festeni Szent István király
korának és uralkodásának valamennyi lénye
ges kérdéséről. Munkájuk, mint ezt Kristó
Gyula bevezető tanulmányában leszögezi, „vi
szont néhány ponton részletekbe menő képet
villant fel István egyéniségéről, uralkodásának
bel- és külpolitikai vonatkozásairól, egyház
politikájáról, törvényhozásáról, a nevéhez kap
csolt koronázási emlékekről".
A kötet mind az egyes tanulmányok szín
vonalát, mind a témák gazdagságát és válto
zatosságát tekintve megfelel az elvárásoknak.
Szegfű László, Petrovics István, Koszta László
és Jánosi Mónika tenulmányai valóban a
szentistváni életút sokoldalú megvilágítását
tűzték ki célul, foglalkoznak a nagy uralkodó
családjával, a magyar állam szervezetével, az
István-kori kül- és katonapolitikával, az egy
házszervezés kérdéseivel, a magyar epika kez
detei és az okleveles gyakorlat meglepő össze
függéseivel, az első magyar, írásban fennma

radt törvényekkel, valamint koronázási emlé
keink és a Szent István-kultusz összefüggései
vel.
¥&
-: j
Valamennyi tanulmány közős vonása, hogy
mondanivalóját igyekszik nemzetközi össze
függésekbe ágyazni. A szerzők ugyanis felis
merték azt a nyilvánvaló t é n y t , hogy a rend
kívül szűk hazai provenienciájú forrásba zisí
már a korábbi k u t a t ó k alaposan kielemezték
— bár épp a szegényes és heterogén adatbázis
nagyon is eltérő interpretációkra csábítja, a
kor a v a t o t t ismerőit, s csak külföldi analógiák
segítségével hozhatnak új, időtálló kutatási
eredményeket. Különösen áll megállapításunk
Szegfű László, Petrovics István és Koszta
László tanulmányaira, melyek a nagy kirájy
családi kapcsolatait, az állam-, illetve az egy
házszervezés bonyolult kérdéseit elemzik, j ,.
A recenzens számára a leginkább figyelemre
méltó dolgozat Szegfű Lászlónak a Szent Ist
ván-kori epikánk és az oklevelezési gyakorlat
c. tanulmánya. A szerző meggyőző okfejtéssel
cáfolja mindama véleményeket, melyek két
ségbe vonják egyik legrégibb és legfontosabb
Szent István-kori oklevelünk, a pannonhalmi
alapítólevél hitelességét. Különösen érdekesek
számunkra azok a gondolatok, melyben úz
oklevél „leggyanúsabb", leginkább késői inter
polációnak tűnő narrációs részét, Koppány
leverésének elbeszélését elemzik. Ebben a rész
ben Szegfű, joggal, a magyarországi epika első
megjelenését látja. Erre utal az, h o g y — ellen
tétben az irat más részeivel — az oklevelet
kiadó király a lázadás történetét egyes szám
ban íratja le. Ezzel is kiemelni szándékozik az
eseményekben játszott szerepét. Nem is tehe
t e t t másként, mivel a középkori uralkodó leg
főbb erényét — a kegyesség és a bőkezűség
mellett — a katonai képességekben látták a
kortársak.

— 115 —

1 A szerző gondolatmenetét tovább fűzve két
ényeges momentumra kívánom felhívni a
ügyeimet. Az egyik: az oklevél soraiból nyil
vánvalónak tűnik, mily veszélyt jelentett a
fiatal fejedelem, s továbbmenően az egész
nemzet sorsára a somogyi nagyúr felkelése:
„Amikor ugyanis kitört a háborúk vihara, és
a németek és magyarok körében óriási zendülést támasztott, s kiváltképpen amikor a pol
gárháború rohama már-már sarokba szorí
t o t t . . . " E szavak, s később a fejedelem kö
nyörgése és fogadalma, kitapinthatóan jelzik
a fenyegetés komoly voltát, személyes jelle
gűek, jobban kifejezik a való helyzetet, mint
a későbbi legendák hűvösebb, már a biztos
győzelem t u d a t á b a n könnyebb sikert sejtető
leírásai.
Ez az epikai töredék azért is fontos szá
munkra, mivel egyike azon csekély számú
bizonyítókainknak — ide sorolhatjuk még a
Kisebb legenda néhány epizódját, s az Intel
mek egyetlen, árulkodó mondatát —, amelyek
I s t v á n t , a katonát és a hadvezért villantják
«lő, ezzel is teljesebbé téve a nagy király sze
mélyiségéről alkotott, mindmáig töredezett
képünket.
A hadtörténész számára a kötet legjelentő
sebb fejezete Kordé Zoltán: „Külpolitika és
hadszervezet az államalapítás k o r á b a n " c.
tanulmánya. A szerző megalapozott ismere
tekre támaszkodva, széles ívű, meggyőző kép
ben ábrázolja az István-kori Európa bonyo:
lult politikai összefüggéseit. Helyesen állapítja
meg, hogy István politikájának „alapelvei
változatlanok maradtak a Géza által kidolgo
z o t t irányvonalhoz képest: jó viszony fenn
t a r t á s a a Német Birodalommal, szövetségek
keresése és békés külkapcsolatok kialakítása
a szomszédos országokkal... az elsődleges
azempoEt mindig az volt, hogy a külpolitika
elősegítse az államszervezéshez szükséges nyu
godt külpolitikai körülmények biztosítását."
Hasonló gonddal vázolja fel a szerző az
események fonalát a Német Birodalommal
fennálló viszony megromlásának és I I . Konrád
1030-as támadásának időszakában is, kár,
hogy terjedelmi korlátok m i a t t nem t u d o t t
.bővebben foglalkozni István hadvezéri tevé
kenységének e kimagasló példájával, s ugyan
akkor olyan motívumot — azaz a császár
megtévesztését — is ide sorolt, igaz feltételes
módban, amely nyilvánvalóan az 1051-es had
járathoz kötődik.
Bármennyire is összefügg a külpolitika és
ezen belül a háborúk története a hadsereg
szervezéssel, mégsem tartjuk szerencsés gon
dolatnak a két probléma közös feldolgozását,
•mivel így valamelyik kérdés óhatatlanul hát
térbe szorul. E z ú t t a l a hadseregszervezésnek

j u t o t t e szomorú sors osztályrészül. A rá szánt
alig négy oldalnyi terjedelemben a szerző
ugyan jól foglalja össze az István-kori magyar
haderő legfőbb sajátosságait — a nehézlovas
ság meghonosodását, a miles réteg kialakulá
sát, a megyerendszer katonai funkcióit és a
gyepürendszert —, az olvasó azonban túlságo
san egysíkú, problémamentes képet kap a kér
désről. Ami annál is inkább sajnálatos, mivel
i t t Szent István életművének a hadtörténész
szempontjából leglényegesebb, ugyanakkor
részleteiben még távolról sem feldolgozott
problémakörével került szembe a szerző és az
olvasó.
Ugyancsak megválaszolatlan marad a kér
dés Petrovics I s t v á n : „Szent István állam
szervezése" c. tanulmánya olvasata u t á n is.
A tanulmány, igaz, nem csekély átfedéssel,
híven adja vissza azokat a nehéz harcokat,
melyeket Istvánnak az államhatalom megszer
zésóért és megszilárdításáért kellett vívnia, s
röviden, bár mégis közérthetően adja vissza
az első megyék keletkezésének is megszervezé
sének folyamatát is. Sajnálatos viszont, hogy
nem foglalt állást a vármegye eredetének év
századok óta vitatott, s mindmáig megoldat
lan kérdésében. Óvakodik attól, hogy állást
foglaljon a Győrffy—Kristó vitában, bár meg
kell jegyeznünk, hogy a legtöbb részletkérdés
ben — Ajtony leverése, Keán bolgár „cár"
uralmának megtörése stb. — Kristó álláspont
ját fogadja el.
Egyfelől a recenzió terjedelmi korlátai, más
felől, mivel a tanulmányok egyáltalán nem,
vagy csupán igen csekély mértékben foglal
koznak hadtörténeti kérdésekkel, a kötet
többi dolgozatával nem kívánunk részletesen
foglalkozni. Annyit összefoglalásként azonban
le kell szögeznünk, hogy bizonyos, szinte tör
vényszerűnek tekinthető átfedésektől elte
kintve, valamennyi munka alapos ismeretek
ről tanúskodó, jól megkomponált feldolgozása
az adott problémának.
Egyetlen általános, bíráló megjegyzést azon
ban nem hallgathatunk el. Sajnálatos, hogy
e jeles kötet jegyzetapparátus nélkül került
kiadásra, és a megadott irodalomjegyzék is
fölöttébb szegényes. A tanulmányokon ugyan
érződik, hogy szerzőik ismeretei nem csupán
a felsorolt néhány műre korlátozódnak, mégis,
nagyban emelte volna a kötet tudományos
hitelét és értékét, ha a tudományos apparátus
a téma fontosságának megfelelő súllyal és ter
jedelemben k a p o t t volna helyet benne.
Mindez azonban csupán némileg csökkenti
a tanulmánykötetről alkotott, a fentiekben
már bővebben vázolt, kedvező benyomásain
kat.
Bázsó Qyula
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NORMAN H O U S L E Y

THE AVIGNON PAPACY
AND THE CRUSADES 1305—1378
(Clarendon Press, Oxford, 1986. 348 o.)
A szerző, a Leicesteri Egyetem professzora,
hosszabb ideje foglalkozik a X I I I — X I V . szá
zadi keresztes hadjáratok problémáival, esz
mei folytonosságának és korabeli jelentőségé
nek feltárásával. Korábbi könyvei és tanul
mányai után, amelyek magyar történelmi
szempontból sem érdektelenek (The Italian
Crusades. The Papal-Angevin Alliances and
the Crusades against Christian L a y Powers,
1254—1343. Oxford, 1982.; King Louis t h e
Great of Hungary and the Crusades 1342—
1382. I n : Slavonic and East European Review
62, [1984] 192—208. o. stb.), ebben a művében
az avignoni pápaság időszakának politikai,
katonai törekvéseit elemzi, de nemcsak a
Szentföld, hanem Dél-Európa (Ibériai félszi
get, Itália) és Kelet-Európa vonatkozásában
is. Sorra veszi, hogy az egyes — többször csak
tervezett — keresztes hadjáratokhoz milyen
mértékben járult hozzá a pápai udvar (kezde
ményezés, szervezés, pénzügyi források előte
remtése, hadjárat irányítása, diplomáciai nyo
más).
A keresztes hadjáratok eszméjének ébren
tartása — noha már a kortársak közül is sokan
kritikával illették ezeket a vállalkozásokat —
nagy mértékben annak köszönhető, hogy ezek
korántsem korlátozódtak a Szentföldre, hanem
a keresztény umVerzalizmus jegyében az egész
katolikus Európa védelmének az eszméjét pró
bálták több-kevesebb sikerrel érvényre jut
t a t n i az időszak külpolitikai kapcsolatrendsze
rében. Erre a század bőven nyújtott alkalmat,
spanyol földön a mórok, a Balkánon az oszmán
törökök, Lengyelország határainál a t a t á r o k
fenyegették a keresztény világot. A világi
uralkodók — köztük Nagy Lajos — eltérő
mértékben ugyan, de partnerok voltak ezek
ben a vállalkozásokban, hiszen a részvétel szá
mukra értékelhető anyagi, presztízs- és propa
gandanyereséggel járt.
Az egyes frontok természetesen eltérő súlýlyal szerepeltek az avignoni kúria politikai
agendájában: Itália és a Közel-Kelet meg
megőrizte elsőségét, noha a többi európai had
színtér támogatásától sem zárkóztak el. Ebben
az időszakban ismerik fel a török fenyegetés
valódi jelentőségét, ami egyúttal a Velence
részéről jelentkező igények akceptálását is
jelentette. A korábbi századok gyakorlatával
szemben a keresztény királyságok sokkal hatá
rozottabban hangoztatták követeléseiket és
próbáltak meg érvényt szerezni azoknak, ami
egyúttal gyakorlatilag lehetetlenné t e t t e egy
átfogó közel-keleti hadjárat megszervezését,
az ún. „passagium generale-t", de a korláto

zott célú hadjáratok szervezése jtíőről-időr© •
sikerrel j á r h a t o t t („passagium partieulare").:
Ebben éppen nemzetek feletti szerepe m i a t t
játszhatott végeredményben pozitív szerepet
a kúria. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a
keresztes hadjáratok meghirdetése nemzetközi
volt, ám szervezetileg s pénzügyileg az egyes,
megvalósításukra vállalkozó nemzet keretei
között maradtak meg.
A hadjáratok egyes eredményei (pl. a szmirnai akció) nem fedik el azokat a problémákat,
amelyek a legkomolyabb formában jelentkez
tek a reformáció időszakához közel kerülő
kúria politikájában. Ezeknek a problémáknak
a tárgyalása jelenti a monográfia legértékesebb
fejezeteit, részletesen b e m u t a t v a az egyes ke
resztes hadjáratok kezdeményezését, propagá
lását, a háborúk finanszírozásának gyakorla
t á t , a hadjáratok céljaira szolgáló a.dók besze
dését, a begyűjtött pénzösszegek kezelését é s '
átutalását, a felállított keresztes seregek irá
nyítását és ellenőrzését, a pápaság és.a katonai
lovagrendek közötti viszonyiA hadseregek felállítása során már érződött.
a professzionalizálódás igénye. í g y X X I I .
János 1333-ban, V. Orbán 1363-ban stb. han-.
goztatják, hogy gyakorlatlan, beteg, haszna
vehetetlen keresztesekre semmi szükség nin
csen. A velencei Marino Sanudo már 1312-ben
leírja, hogy sokkal célszerűbb lenne, h a a részt
venni kívánók megválthatnák szándékukat é s .
a befolyt pénzen zsoldossereget állítanának fel.
Nem véletlen, hogy éppen a velenceiek képvi
selték ezt az álláspontot, hiszen az átszállítás-,
kor pontosan megismerték a résztvevők fel
szereltségét, hadi eszközeik számát -és értékét..
A kérdés rendeződése már azért is v á r a t o t t
magára, mert az egyház a hadjáratzarándokr _
lat-hagyományával nem szakíthatott teljesen,
s így továbbra is összegyűltek hadakozni
vágyó, ám katonailag annál képzetlenebb
tömegek. A meginduló változásokból, viszont
az is következett, hogy a hadjáratok költségei,
mérhetetlenül megemelkedtek, a korábbi költségek többszörösére, ami a finanszírozási gya
korlat további szigorítására, a pápai udvar és
a nemzeti egyházak, illetve az uralkodók kö-.
zötti élesedő súrlódásokra vezetett. A pénzért
megvásárolható búcsú meghonosodó és terjedő
gyakorlata pedig az egyház belső életében
vetett fel fenyegető problémákat.
Housleynak az ismertetés elején e m l í t e t t
tanulmánya is jelzi, hogy Nagy Lajos szemé- •
lyével alaposan foglalkozott, ami'jelen köny
véből is kiderül. A kúria által képviselt keresz-••
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tes eszme szempontjából a szemére veti, hogy
a pápák közel-keleti terveihez semmiféle segíteéget nem nyújtott, a megkapott keresztes
tizedet pedig nemzeti célú hadjárataira fordí
t o t t a . A Nagy Lajost általában elmarasztaló
ítéletben a szerzőnek véleményünk szerint
nincsen igaza. Az európai hatalmak megosz
tottsága miatt, amit az arabok ellen meghirde
t e t t pápai kereskedelmi embargó ügye is jól
m u t a t , a közel-keleti egyesült keresztes fellé
pésnek nem jött el az ideje. Ebben inkább
Nagy Lajos reálpolitikai felismerését, mint

aránytévesztését láthatjuk. Ugyanakkor úgy
tűnik, a szerző nem ismerte fel, hogy a
török előrenyomulás megállítására, mint a
későbbi események igazolták is, nem a balkáni
államoknak, hanem a magyar királyságnak
volt — legalábbis időlegesen — reális lehető
sége, ami a korszak déli irányú magyar katonai
fellépéseihez kellő alapot nyújt. A korszak, a
kötet tanulságai szerint, még a magyar had
történészeknek is t a r t o g a t mondanivalót.
Veszprémy

László

J E R O M E B O D I N — P H I L I P P E CART-TANNEUR

HUSSARDS PARACHUTISTES
(Tarbea, 1988. 128 o.)

„Ejtőernyős huszárok" címmel különösen
ezép kivitelű könyvet jelentetett meg a nagy
francia fórradalom kétszázóves ünnepségsoro
z a t á t megelőzően a franciaországi Tarbes-ban
állomásozó 1. légi szállítású deszant-páncélos
ezred. Ez a mű magyar szempontból különö
sen figyelemre méltó, hiszen a kiadást gondozó
egység az 1720-ban alapított 1. huszárezred
jogutódja, és 1946-os újjászerveződésétől viseli
az ezredalapító Bercsényi László (1689—1778),
a Rákóczi-szabadságharc egykori ifjú kapi
t á n y a , majd pályája csúcsán Franciaország
marsallja, a francia huszárság főfelügyelője,
Commercy Hercegség kormányzója, Lotharingia és Bar fejedelmének főlovászmestere nevét,
őrzi továbbá az ezredtulajdonosi jogkörben őt
követő két fiú, az ifjan elhunyt Bercsényi Mik
lós Ferenc (1736—1762) ezredes és a generális
rangot elért Bercsényi Ferenc Antal (1744—
1811) emlékét is. Az ezredtörténet első hetven
éve így a Bercsényi-huszárok története, vagyis
a franciaországi magyar katonai emigráció egy
fejezete.
Az ezredjelvénnyel díszített m ű a 81. ezred
parancsnok beköszöntőjével indít: „ E z a
könyv tisztelgés a királyság, köztársaság és
császárság azon könnyűlovasai, majd égi lova
s a i előtt, akik a Bercsényi-ezredet a történe
lem során alkották, ő k voltak az első huszárok
a. rangidősséget, a harckészséget és az ered
m é n y t tekintve."
Teljes joggal szerepel a közelgő évfordulóra
tekintettel a könyv elején még a következő
Napóleon-idézet: „(Ez az ezred) akár összes
ségében, akár részeiben, szüntelenül harcolt
minden hadjárat alatt, ötször vagy hatszor
majdnem megújították. Parancsnokainak túl

gyakori cserélése azt okozta, hogy a szép
lovakban hiány volt. De a tábornokok valós
igazságot állítanak, hogy a tisztek, altisztek
és huszárok, mindig t e t t é k kötelességüket. E z
az egység 1792 és 1801 között harminchét
csatában, százhatvannyolc ütközetben, ezer
háromszáztíz harccselekményben v e t t részt.
Ugyanezen idő a l a t t huszonhatezerháromszáz
foglyot ejtett, negyven zászlót és háromszáz
három löveget zsákmányolt."
Az ezredtörténet első fejezete „A magyar
eredet" címmel felidézi, miként érkeztek ma
gyarok a X V I I . század végétől kezdve a
Habsburg-ellenes függetlenségi küzdelmekben
szövetségesnek tekintett Francia Királyságba,
hogyan szaporodott számuk a Rákóczi-szabad
ságharc idején, és miként került sor a francia
hadseregbeli első huszárezredek felállítására.
„A három Bercsényi" című kövotkező fejezet
ismerteti az ezredalapító magyarországi élet
útját, franciaországi megtelepedését, katonai
pályájának ottani folytatását. Részletesen fel
idézi az ezredalapítás körülményeit, és hang
súllyal szól a lengyel és az osztrák „örökösö
dési", valamint a hétéves háborúban való hadi
szereplésről.
A következőkben a m ű bemutatja az ezredtulajdonosi jogkör eltörlésével, a népszuvere
nitás érvényesítésével immár 1. huszárezred
nek nevezett egység haditetteit a francia for
radalmi és napóleoni háborúkban. Eközben
világosan érzékelteti, hogy nem hivatalosan
továbbra is a megtisztelőnek t a r t o t t Bercsényinévvel illették a kortársak, sőt hadiokmányok
is ezt az egységet.
Egy újabb fejezet a restauráció ós a második
császárság korszakának ezredtörténetéről szól,
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amikor az egység továbbra is, esetleges további
jelzővel, az 1. hadrendi számot viselte. E z t
követően a két világháborús helytállás felidé
zése következik. Első ízben nyerhet az olvasó
eleven képet arról, miként mentették meg az
ezred tisztjei a kapitulációt követő ezredfel
osztáskor az ezredzászlót 1942-ben, ós miként
alakult újjá ez a l a t t az egység 1945-ben. Saj
nálatos módon azonban hiányzik az az alfeje
zet, amely a feloszlatott ezred szélnek eresztett
tagjait követné az antifasiszta fegyveres küz
delembe való bekapcsolódás útjain, hiszen ez
«lapozta meg az újjászervezés lehetőségét.
Ezután a könyv m á r a modern kor égi lova
sairól szól, hiszen 1946-ban az addigi lovas
ezredet átszervezték ejtőernyős felderítő ez
reddé. 1947 óta azután újabb átszervezéssel
légi szállítású páncélos felderítő ezredként élt
•tovább az egység. Ilyen jelleggel vett részt
1948/50-ben Észak-Vietnam területén az indo
kínai háborúban, amelyről részletesen szólnak
a szerzők. Újabb alfejezetben az 1954/61-es
sorozatos algériai harcbavetésről nyerhet képet
az olvasó. A következőkben az 1970-es évek
beli átszervezési kísérletekkel, majd az 1977-es
'mauritániai, 1981—1985 közti ismételt libarooni, az 1979-es, 1980-as, 1983-as, 1984-es,
1987-es csádi harcbavetésekkel, valamint végül
az 1988-as új-kaledóniai rendfenntartó külde
téssel foglalkozik a kötet.
A történelmi rósz utolsó fejezeteként a szer
zők felidézik, hogy a harmadik évezred küszö
bén mennyire elevenen él Bercsényi László és
magyar huszárezrede hagyománya a légi szál
lítású deszant-páncélos ezredben.
A kötet második része a mai ezredet mu
t a t j a be, ahol „ a magyar elődök mozgékony
sága ós vitézsége egyesül a páncélos techniká
v a l és az ejtőernyősök merészségével". E gon

dolat jegyében a hagyomány és a korszerűség
állandó, együttes jelenlétét emeli ki a két
szerző. A továbbiakban ismertetik az egység
feladatait, alárendeltségét, szervezését, ellátá
sát, továbbá a kiképzést, harcfelkészítést, fizi
kai és harcászati szinten tartást,az ezek ellen
őrzését szolgáló gyakorlatokat, valamint az
éles bevetéseket a tengerentúli területeken.
Befejezésül a katonák hétköznapjairól szól ez
a könyv, ezúttal is nagy nyomatékkal ki
emelve a hagyományápolás egyes területeit:
a huszár-öltözetű díszelgő alakulat, az ugyan
csak huszárviseletben fellépő zenekar, a ma
gyar népviseletben fellépő, katonafeleségekből
álló női tánckar szerepléseit, a hagyományos
magyar k ü r t ós a Bercsényi-címert tartalmazó
ezredjelvény társadalmi jelentőségét.
Ebben a szellemben a kötet zárófejezete
„Visszatérés a gyökerekhez" címmel felidézi
az ezredparancsnok, valamint kíséretében az
ezred tiszti és altiszti karának képviselője
1987-es magyarországi látogatását, amikor fel
keresték Vaján Bercsényi Miklós és Bercsényi
László közös emlékművét, tanulmányozták
Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
falai között az ezredalapító és a magyar hu
szárság emlékanyagát, továbbá csapatlátoga
tásokon ismerkedtek a mai magyar katona
valósággal.
A mondanivalót illusztráló, rendkívül gaz
dag képanyagot tartalmazó kötet közli még
magyar ós francia nyelven Bercsényi búcsú
dalát („Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magá
b a n . . . " ) , az ezred Bercsényi-indulóját, az egy
ség X X . századi hősi halottainak kimutatását,
az ezred kitüntetéseire vonatkozó parancski
vonatokat, végül valamennyi ezredparancsnok
névsorát az alapítástól máig.
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Zachar József

A MAGYARORSZÁGI HADJÁRAT, 1849
Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról
Válogatta és a bevezetőt írta Rosonczy Ildikó
Fordította Rosonczy Ildikó és Gerencsér Zsigmond
A jegyzeteket és a mutatókat összeállította
Katona Tamás és Rosonczy Ildikó
(Európa Könyvkiadó,

Néhány évvel ezelőtt könyvkiadásunk csen
des szenzációja volt Alekszandr Petrovics
Seserbatov I v a n Fjodorovics Paszkevicsról
írott életrajzának a magyarországi hadjáratra
vonatkozó részét tartalmazó kötet. Maga az
életrajz nem volt különösebben érdekes; szer
zője igen jól tájékozott mindarról, ami az
orosz főhadiszálláson történt, de a magyar
oldal eseményeinek leírásában gyakran gyer
meteg hibákat ejtett. Az udvari, az eseménye
ket a megbízó ízlésének megfelelően tálaló
történetírás e példájánál jóval érdekesebb, s
sok tekintetben kiaknázatlan volt az a 112
dokumentum, amely e kötet függelékeként
először látott magyarul napvilágot. E doku
mentumanyag részben Paszkevics és I . Miklós
kapcsolatába, részben az orosz intervenció dip
lomáciai hátterébe, részben az 1848—49-es
orosz—osztrák viszonyba engedett bepillan
tást. A kötet utószavában K a t o n a Tamás már
utalt arra, hogy a Bibiliotheca Historica soro
zatban remélhetőleg a közeljövőben megjelen
nek a szabadságharc osztrák és orosz ellen
feleinek, illetve a magyar oldalon harcolt len
gyel, német és olasz önkénteseknek az emlé
kezései is. S az olvasó immár elégedetten veheti
kezébe az első ilyen kötetet, amely az utóbbi
évek egyik legfontosabb hadtörténeti jellegű
forráskiadványának tekinthető.
A kötetben található néhány emlékezés rész
ben vagy egészben már korábban napvilágot
l á t o t t ; Rüdiger segédtisztjéé éppen e folyóirat
1984-es évfolyamában, Drozdove a Históriá
ban, Nyikolai bárónak a debreceni csatára
vonatkozó emlékezései az Alföldben. H a azon
ban a magyar olvasó az 1980-as évek előtt
akart valamit olvasni a szabadságharcot el
döntő hadsereg tisztjeinek emlékezéseiből,
igencsak nehéz dolga volt. A jórészt még múlt
század végi — e század eleji közlések többsége
megbízhatatlan, s inkább az illető emlékezés
átköltött, mint fordított változatát tartal
mazta. 1945 után csupán egy ilyen kötet jelent
meg, amely az említett Scserbatov-féle Paszkevics-életrajz szlovák fordításának magyarra
visszafordított szövegét, ill. egy század eleji
magyar fordítás újraközlését tartalmazta. A
70-es években jelent meg egy rövid részlet
Alabin — e kötetben teljes egészében közölt —

Budapest, 1988. 952 o.)

visszaemlékezéséből, s ahogy filmes nyelven
mondani szokás: „ E n n y i " .
Hiánypótló t e h á t ez a kötet, s azért is
annak kell mondanunk, mert 1945 óta a. ma
gyar olvasóközönség meglehetősen keveset, s
az utóbbi tíz óv irodalmát nem tekintve, több
ségében színvonaltalant olvashatott a szabad
ságharc történetét döntően befolyásoló orosz
intervencióról.
Pedig kevés hadjárat befolyásolta annyira
történelmünket, mint az 1849. évi orosz inter
venció. Kihatásaiban csakis az 1241-es és az
1526-os hadjáratokhoz hasonlítható. Egy leg
alábbis kedvező döntetlenre álló mérkőzést az
ellenfél javára d ö n t ö t t el; elvágva ezzel a ma
gyar demokratikus társadalomfejlődés útját,
s legalább 19 évre megakadályozta egy kedve
zőbb pozíció Habsburg-birodalmon belüli, ill.
európai kiharcolását.
Érdekes módon a hadjárat mégsem rögzült
olyan erőteljesen a magyar történelmi köztu
datban. H a Segesvárról volt szó, inkább Petőfi
halála, ha Világosról, inkább Görgei „árulása"
j u t o t t az emberek eszébe. Móricz Zsigmond
írja, hogy őszintén meglepődött akkor, amikor
nagybátyjától, Pallagi Gyulától megtudta,
Görgei nem az osztrákok, hanem az oro
szok előtt t e t t e le a fegyvert 1849. augusztus
13-án. A népi emlékezet sem nagyon őrizte
meg az intervenció emlékét. Egy-két kivételtől
eltekintve az orosz hadsereg katonái tartóz
kodtak a polgári lakossággal szembeni atroci
tásoktól, nem úgy, mint osztrák kollégáik.
Született ugyan népdal a debreceni csatáról,
Világosról, de az ellenfélre csak egy-kettő
utalt. Az intervenció kezdetére az, amely
szerint „Megjött a levél fekete pecséttel, /
megjött a muszka százezer emberrel. / Két
száz ágyúval jön a harc mezején, / így hát
kedvesem, elbúcsúzhatom én." A végnapokra
pedig az a rendkívül szemléletes népdal utal,
amely szerint „Süvölt a szél Arad felől, / Jön
a muszka mindenfelől. / Fejem fölött kard
megfordul, / Piros vérem földre csordul." A
költészetben is egyedül Lóvay József érezte
szükségét annak, hogy hangsúlyozza: „Fegy
veremet nem a német, de a muszka vette el."
Ami a kötetet illeti : a cím (A magyarországi
hadjárat) annyiból is igaz, hogy csupán az
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Erdély nélküli történelmi Magyarország terü
letén lezajlott hadműveletek résztvevőinek
emlékiratait és naplóit közli. (Az erdélyiek
egy következő kötetben jelennek meg.) A
Rosonczy Ildikó által írott bevezető tanul
m á n y a cári intervenció diplomáciai előtörté
netét elemzi, ismerteti az intervenció semlege
sítésére t e t t magyar diplomáciai kísérleteket
(Görgei és Szemere tárgyalásai), a fegyverle
tétel körülményeit és a megtorlás kérdésében
elfoglalt orosz álláspontot. Kitér az eddigi,
meglehetősen csekélyke historiográfiai előzmé
nyekre, s utal az emlékiratok többségét á t h a t ó
pánszláv szemlélet okozta torzításokra. Meg
említi azt az emlékiratírók többsége által is
észlelt paradoxont, hogy míg a magyarországi
hadszíntéren működött a hadjáratban részt
vevő orosz erők háromnegyede, látványos
sikereket nem értek el, egyetlen döntő csatát
sem nyertek. Igazán fontos szerep csak a
H a y n a u hadseregéhez vezényelt Panyutyinhadosztálynak j u t o t t , amelynek fellépése el
döntötte a preredi csata, s így a Vág-menti
magyar támadás kimenetelót, majd fontos
szerepet játszott a két júliusi komáromi csatá
ban, s az osztrák hadsereg Szeged előtti had
műveleteiben is.
Tegyük hozzá, Rosonczy Ildikó nem elége
d e t t meg a közzétett anyag lefordításával;
1986-ban a Hungaro-polonica c. tanulmány
kötetben a cári hadsereg tisztikarának magyar
országi magatartásával, a korábbi irodalom
ban annyit emlegetett magyarbarátság hátte
rével foglalkozó tanulmányt t e t t közzé. E ta
nulmányban tisztázta, hogy az úgynevezett
„másik Oroszországot" az intervenciós hadse
regben a lengyelek képviselték ; az átallok és a
rokonszenvüknek tettekben kifejezést adók
mindegyike az orosz megszállás alatt levő len
gyel területekről származott. A tisztikar többi
részének fraternalizálása pedig a vitéz ellen
félnek, s nem az ellenfél képviselte politikai
eszméknek szólt.
A tizenkét emlékirat és napló szerzői között
van tábornok és századparancsnok, ezred- és
fővezéri segédtiszt, Miklós cár közvetlen kör
nyezetének tagja és cári futár egyaránt. A
közölt szövegek között két naplót találunk,
Grabbéét és Nyikolai báró, cári szárnysegédét.
Korábbi naplójegyzeteit egészítette ki, a nap
lószerű beosztást is meghagyva, Alabin. Az
emlékiratok többsége már a krími háború u t á n
íródott, ezért olyan erőteljes bennük az oszt
rákellene sség. Az emlókiratírók többsége is
merte és használta a magyar szabadságharc
külföldi irodalmának egy részét is. Különösen
Görgei emlékiratait forgatták, de pl. Alabin
Kossuth: Irataim az emigrációból c. munkáját
is idézi.
A tizenkét szerző tizenkét egyéniség is. Ta
lálhatunk közöttük olyat, aki szinte idegesítő
aprólékossággal írja le egy hátországi helyőrség
életét, de kitűnően ecseteli a vakhírek pszicho
lógiai hatását (Alabin); afféle orosz H á r y

Jánost (Alekszejenko) ; szűkszavúságában is
rendkívül informatív szerzőt (Szoncov); a
frontharcosokat lenéző udvari embert (Nyikolai), akár a többiek rovására is szívesen anekdotázó tábornokot. Az egyik legtöbb használ
ható anyagot tartalmazó emlékirat Lihutyiné,
értékeit azonban némileg csökkentik hossza
dalmas, s nem egyszer tudálékos hadtörténeti
fejtegetései. Nem nélkülöznek bizonyos, talán
leginkább Klapka emlékirataira emlékeztető
romantikát Drozdov sorai a világosi fegyver
letételről. Romantikus elemek, önnön szemé
lyiségének előtérbe állítása és igen pontos és
érdekes megfigyelések keverednek Rüdiger
segédtisztjének emlékezésében. A legelevenebb
megfigyelők közé tartozott Iszakov és Delvig;
minden véleménynyilvánítástól tartózkodik
Sztreng.
Az orosz birodalom egészét á t h a t ó katonás
fegyelem természetesen ezekben az emlékira
tokban is érvényesül. Az alacsonyabb beosz
tású tisztek még véletlenül sem bírálják név
szerint feletteseiket. Jobban kijut a bírálatból
néhány tábornoknak (Grabbe, Cseodajev),
Nyikolai báró, mint Miklós cár szárnysegéde
pedig már nyíltan kritizálja Paszkevics této
vázó és túlságosan óvatos hadvezetését. A
többi emlékiratíró megmarad az általános
alany használatánál: „Hibáztunk..., nem vet
t ü k észre..., ezt kellett volna tennünk ahelyett,
hogy..."
A balti származásúak kivételével szinte va
lamennyi szerző sorait áthatja a pánszláv gon
dolat. Néha m á r szinte mulatságos, ahogy a
színmagyar Debrecenben is szláv települést
látnak, mindenütt a szláv kultúra nyomait
keresik (s természetesen meg is találják). Ke
vésbé mulatságos a szintén sokuknál észlelhető
lengyelellenesség és az antiszemitizmus.
A hadjárat indokaival a résztvevők nem
mindegyike volt tisztában, a többség termé
szetesen elfogadta az általános indoklást: E g y
kicsiny, lelkiismeretlen csoport fel akarja for
gatni Európa békéjét, veszélyezteti Oroszor
szág biztonságát, s ezért a cár, mint népei és
Európa jótevője, fegyveres segítséget nyújt a
rend helyreállítására felséges testvérének, Fe
renc Józsefnek. A propaganda élénk színekkel
festette a forradalmárok rémtetteit, s ahogy
Alabin írja, a valóság nem mindenben fedte
azt a képet, amelyet a felsőség által közölt
adatok sugalltak. Sokan a magyarországi szlá
vok megsegítését, afféle szláv keresztesháborút
is l á t t a k a magyarországi hadjáratban. De
kísértettek a kaukázusi emlékek is; az ottani,
meglehetősen kíméletlen cserkesz harcmodor
megismétlődésétől féltek Magyarországon is,
s őszintén meglepődtek, amikor a Kárpátok
hágóin mindenféle ellenséges akció nélkül kélt
át az egész hadsereg. Az európai típusú háború
kicsit meg is zavarta a résztvevőket; ezért
voltak hajlamosak túlbecsülni Görgei seregé
nek létszámát, s ezért okozott pl. olyan,
Alabin által igen szemléletesen leírt zavart a
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helyőrségi csapatokban Görgei közeledésének
híre.
Az emlékiratokból világosan kitűnik, hogy
Paszkevics hadseregének tömegével, s nem
kiemelkedő hadvezéri képességeivel nyerte meg
a háborút, öregember lévén, nem akarta koc
káztatni korábbi hadvezéri babérait, s ezért
mindenütt legalább kétszeres erőfölényre töre
kedett. Túlzott óvatossága folytán a legjobb
alkalmakat is elszalasztottá Görgei seregének
megsemmisítésére, s kevés szebb bizonyítványt
lehetne kiállítani a harmincegy éves magyar
tábornokról, mint az emlékiratok mindegyiké
ben nyíltan vagy burkoltan kifejeződő elisme
rés az ellenfelek részéről. Hiszen egyhónapos
hadjáratával a magyar hadsereg egyhatodával
lekötötte az ellenséges erők egyharmadát, saját
erőinek négyszeresót. Paszkevics hadvezetési
metódusa néha kísértetiesen emlékeztetett
Windisch-Grätz hercegére : a Miskolc környéki
harcok idején lehetőleg mindig akkor vezé
nyelt el egy hadosztályt, amikor arra éppen
szükség lett volna, s lehetőleg mindig oda
küldte, ahol Görgei csapatainak nem ártha
t o t t . Több emlékirat is említi, hogy Cseodajev
hadteste többször is megtette a Miskolc—
Kápolna u t a t oda-vissza úgy, hogy a helybéli
lakosság már régi ismerősökként üdvözölte a
szinte naponta más irányból megjelenő had
test katonáit. Szintén a derűs mozzanatok
közé tartozott az is, hogy az augusztus 2-i
debreceni csatában a magyar csapatok bekerí
tésére küldendő 2. lovashadosztályt a túlzot
t a n nagyra nőtt kukoricásban a futár nem
találta meg, s így a bekerítő mozdulat elma
radt.
Az alparancsnokok sem a legjobban szere
peltek. Ez leginkább a túlzottan kemény fegye
lemnek tanúsítható. Paszkevics aprólékos,
állandó óvatosságot előíró utasításai mellett
nem sok tér maradt az alvezéri önállóság szá
mára. Az emlékiratokból azonban úgy tűnik,
hogy pl. Cseodajev vagy Grabbe Paszkevics
nélkül sem állt volna feladata magaslatán.
Az emlókiratírók nagy része annál nagyobb
elismeréssel adózik Görgei tehetségének. Az
árulási vádat mindegyikük alaptalannak mond
ja. Rüdiger segédtisztje szerint „Görgey akkor
lett volna áruló, ha, mint ahogy beszélték,
valóban eladta volna magát; akkor lett volna
áruló, h a feláldozva hadseregét, saját életét
igyekezett volna bármi áron megmenteni, de
Rüdigerhez írt levelében fegyvertársai meg
mentésének fejében elsőként önmagát kínálta
áldozatul. Végül akkor lett volna áruló, ha
személyi biztonságának szavatolására bármi
lyen feltételt szabott volna, ő azonban mind
azt, amit felajánlottak neki, visszautasította,
s tiszta, nyugodt lelkiismerettel tért vissza
korábbi szerény anyagi körülményei közé, és
kizárólag a tudománynak szentelte magát,
mindaddig, amíg a folytatódó rosszindulatú
gúnyolódás, a hazugság és rágalom ezt a világ
tól visszavonult férfit, türelmének végső hatá

rát kimerítve arra kényszerítette, hogy gyö
nyörű szép visszaemlékezéseivel, a tiszta és
nemes léleknek ezzel a csodálatos, igaz és
fényes gyónásával álljon elé." Még az elisme
rést szűken mérő Lihutyin is a következőket
írja: „Azt beszélték, hogy Görgey már régen
le a k a r t a tenni előttünk a fegyvert, s csak a
megfelelő alkalmat várta. E gyanúsítást azon
ban semmi nem támasztja alá a legcsekélyebb
mértékben sem. Vác és Miskolc alatt támadó
hadmüveletekre nem vállalkozott ugyan, de
azért keményen visszavert bennünket. Debre
cennél pedig főerői egyáltalán nem voltak
jelen. A sikerben valószínűleg kételkedett, sőt
a helyzetet talán reménytelennek látta, de
kötelességét, kihasználva az utolsó lehetőséget
is, becsületesen teljesítette." Ugyancsak ő
idézi egy magyar ezredes véleményét: „Görgeynek nem m a r a d t más választása, mint a
fegyverletétel. Lehet, hogy némelyek nem érte
nek vele egyet, a többség azonban az ő véle
ményét osztja. Görgey a haditanács határo
zata alapján, a katonák többségének beleegye
zésével cselekedett. Mindannyiunknak az a
meggyőződésünk, hogy a háborút sikerrel nem
folytathattuk volna tovább. H a csak egyedül
az osztrákokkal kell megküzdenünk, őket le
győzzük, de az önök hadsoregével szemben nem
vagyunk elég erősek." Ugyanígy cáfolja az
árulási v á d a t Delvig is, bár ő úgy véli, Görgei
Rüdigerhez írott levelében alárendeltjei sorsát
a cár kegyelmére bízta, ezért Rüdigernek, ill.
Paszkevicsnek a fegyverletételi ajánlatról nem
lett volna joga dönteni anélkül, hogy a cárt
megkérdezzék, „kíván-e nagylelkűséget tanú
sítani, s egyáltalán megteheti-e, hogy nagy
lelkűséget tanúsít, melyre Görgey olyannyira
számít".
Az emlékiratok véleményem szerint pontos
képet adnak az orosz hadsereg magyarországi
hadműveleteiről. Az eseményekkel nagy vona
lakban persze már eddig is tisztában lehetett
az érdeklődő a hadtörténeti irodalomból; az
emlékiratok értékét többek között a bennük
megőrzött apró epizódok adják. Pl. a július
25-i zsolcai csatából az a mozzanat, amikor
Hruljov ezredes akkurátusan kiméri egy orosz
üteg helyét, engedélyt kér rá, s aztán még
mielőtt tüzet nyithatna, az első magyar ágyú
lövés u t á n kénytelen meghátrálni. (Lihutyin)
Vagy Sztreng azon leírása, amelyből kiderül,
hogy a debreceni csatában láblövést kapott
Kuprijanov tábornok azonnal a zászlóalj lobo
góját kérte, mondván, hogy az alatt akar meg
halni. (Még 25 évet élt ezután.) Szinte bele
borzong az olvasó Grabbe naplójegyzeteit ol
vasva, amikor a derék tábornok két Danteidézet között felgyújtja Losonc városát, majd
hozzáteszi, hogy nem volt szándékában azt
tenni. (Egy másik emlékiratíró már egyenesen
a magyaroknak tulajdonítja e tettet.)
A kötetet t e h á t méltán ajánlhatjuk 1848—
49 minden kutatójának s a korszak iránt ér
deklődő olvasóknak egyaránt. A kötethez igen

— 122 —

alapos név- és helynévmutató kapcsolódik.
A jegyzetanyag jól igazítja ki az esetleges tor
zításokat és tévedéseket. Egyetlen helyen
hiányzik egy jegyzet csupán: Alekszejenko
emlékezésében ugyanis keveredik a szőregi ós
a temesvári csata leírása, s erre talán nem
á r t o t t volna utalni. (403—405. o.)
A kötet belbecséhez méltó módon illeszkedik
külső megjelenése is. A bordó címlapon az

1850-ben alapított és a magyarországi hadjá
r a t résztvevői számára kiadott emlékérem lát
h a t ó : „Figyelmezzetek népek és hódoljatok.
Isten velünk v a n . — A győzedelmes orosz had
sereg leverte és elfojtotta a zendülést Magyar
országon és Erdélyben 1849-ben."
Hermann

Bobért
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Szovjetunió
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A folyóirat négy száma közli K. M. Szimonov Zsukov marsallal kapcsolatos, eddig publi
kálatlan feljegyzéseit, amelyek korábbi rész
leteiről az előző ismertetésben már írtunk. A
7. számban (45—56. o.) közölt részlet eleje
1950-ből származik, amikor Zsukov az Odeszezai Katonai Körzet parancsnoka volt. E g y
beszélgetésben a moszkvai csata eseményeit
értékelte, de nem azon az akkoriban általáno
san hangoztatott állásponton volt, hogy a
németek semmilyen körülmények között, álta
lában nem lettek volna képesek elfoglalni
Moszkvát. Zsukov a reális tényeket sorolta fel,
hogy miért nem foglalták el a németek Moszk
v á t és mi hiányzott nekik ehhez ?
„Az utolsó német támadás —' mondta —
november 15—16-án kezdődött. Ennek kezde
tére a Volokalamszk—Nara főirányuk balszár
nyán 25—27 hadosztályuk volt, köztük 18
páncélos és gépesített hadosztály. A harcok
menetében azonban ezek kifulladtak. Mikor
elérték a csatornát, Krukovot, világossá vált,
hogy elszámították magukat. Az utolsó erő
tartalékaikat élték fel. Elérték ezt a vonalat,
és tartalékban nem volt egyetlen hadosztályuk
sem. December 3—4-re a hadosztályaikban
30—35 páncélos m a r a d t az eredeti 300-ból,
vagyis a létszám egytizede. Ahhoz, hogy meg
nyerjék a csatát, az lett volna szükséges, hogy
o t t , a főcsapás irányában, a második lépcső
ben legyen k b . 10—12 hadosztályuk, vagyis
kezdettől fogva nem 27, hanem 40 hadosztálylyal kellett volna rendelkezniük. Ebben az
esetben át t u d t a k volná törni Moszkváig.
Ezzel azonban nem rendelkeztek. Ekkorra már
mindenüket elvesztették, amilyük volt, mert
nem számoltak ellenállásunk erejével."
Ma már közismert az a tény, hogy a Moszkva
alatti ellentámadás kezdetekor a német csapa
tok már megkapták a parancsot a visszavonu
lásra. Akkor azonban, 1950-ben, erről beszélni

nem volt tanácsos. Pedig úgy t ű n h e t e t t volna,
az a tény, hogy a németeket a szovjet vé
delem szilárdsága m á r az ellentámadás előtt
olyan kritikus helyzetbe hozta, hogy kénytele
nek voltak visszavonulni, egyáltalán nem csök
kentette a hadsereg érdemeit, sőt inkább nö
velte. Ügy tűnik azonban, hogy a valós törté
nelmi események ilyen ismertetése nem képvi
selt eléggé hősi képet. I n k á b b azt kellett mon
dani, hogy a szovjet csapatok olyan német
csapatokra mértek ellencsapást, amelyek még
Moszkva felé törtek. Zsukov azonban m á r
akkor elvetette ezt a változatot.
E g y másik találkozás alkalmával, mikor
Szimonov segítséget kért Zsukovtól az „Élők
és holtak" c. regényének megírásához, előho
z a t t a neki Haldernak az 1941—42-ből szár
mazó, nyolc füzetből álló szolgálati naplóját.
Haider ebben az időben a német vezérkar
főnöke volt. A napló olvasása — mondotta —
nem mindig kellemes dolog, de szükséges az
elkövetett hibák és elszámítások, ezek okainak
és következményeinek megértéséhez. Majd
mintegy folytatva az 1950-es témát, kifejtette,
hogy okvetlenül objektívan kell értékelni az
ellenség erőit és lehetőségeit, akár a történe
lemről, akár a jelenről vagy a jövőről v a n szó.
Majd a következőket m o n d t a : „Végül mégis
csak szembe kell nézni az igazsággal, és szé
gyenkezés nélkül el kell mondani, hogy való
jában mi is történt. Az igazságnak megfelelően
kell értékelni azt a német hadsereget, amellyel
a háború első napjaiban összeütköztünk. Nem
valami ostobák elől vonultunk vissza ezernyi
kilométert, hanem a világ legerősebb hadserege
elől. Világosan meg kell mondani, hogy a német
hadsereg a háború kezdetekor jobb volt, mint
a mi hadseregünk, jobban volt felkészítve,
kiképezve, felfegyverezve, lélektanilag is job
ban kész volt a háborúra. Rendelkezett hábo-
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rús tapasztalattal méghozzá győztes háború
tapasztalatával. Ennek igen nagy a jelentő
sége. Azt is el kell ismerni, hogy a német
vezérkar és általában a német törzsek akkori
ban jobban dolgoztak, mint általában a mi
vezérkarunk és törzseink, a német parancsno
kok akkoriban jobban értették a dolgukat,
mint a mi parancsnokaink. Mi a háború mene
tében tanultunk és képeztük magunkat, verni
kezdtük a németeket, de ez hosszú folyamat
volt. És ez a folyamat azzal kezdődött, hogy
minden tekintetben a németek oldalán volt az
előny.
Nálunk szégyellnek arról írni, hogy a háború
kezdeti szakaszában csapataink nem voltak
szilárdak. Pedig előfordult, hogy nem voltak
szilárdak, és nemcsak visszavonultak, hanem
megfutamodtak, pánikba estek. Miután ezt
nem akarják elismerni, a következő kép ala
kult k i : a nép — úgymond — nem bűnös,
csak a vezetés bűnös. Általában ez igaz. Vég
eredményben valóban így van. Konkrétan
szólva azonban, a háború kezdetekor mi roszszul harcoltunk nemcsak fent, hanem lent is.
Nem titok, hogy nálunk egymás mellett har
coltak hadosztályok, amelyek közül az egyik
jól verekedett, keményen, a másik pedig meg
futamodott, habár az ellenség ugyanolyan csa
pást mért rá is. Voltak különféle parancsno
kok, különféle hadosztályok.
Minderről beszélni és írni kell, márcsak azért
is, mert ennek megvan a pedagógiai oldala is:
a mai olvasók, köztük a fiatalok, ne gondolják
azt, hogy minden csak a főnökségtől függ.
Nem, a győzelem mindenkitől függ, minden
embertől, a harcban való helytállástól...
Arról beszélve, hogy a németek elvesztették
a háborút, mi most gyakran ismételgetjük,
hogy nem Hitler hibáiról, hanem a német
vezérkar hibáiról van szó. Ehhez azonban
hozzá kell tenni azt, hogy Hitler a saját hibái
val elősegítette azt, hogy a német vezérkar
hibázzon, hogy gyakran zavarta a vezérkart
abban, hogy megfontolt, helyes döntéseket
hozzon. És amikor 1941-ben a németek Moszk
va alatt történt szétverése u t á n leváltotta
Brauchitschot, Becket és egy sor más német
parancsnokot és maga állt a német szárazföldi
csapatok élére, ezzel kétségtelenül nagy szol
gálatot t e t t nekünk. Ezután mind a vezérkar,
mind a hadseregcsoport-parancsnokok sokkal
kötöttebbek lettek, mint korábban. A Hitler
től mint a szárazföldi csapatok főparancsnoká
tól eredő direktívák sokkal megszeghetetlenebbek lettek, mint ahogy ezt az ügy megköve
telte volna. Az az önállósági szint az operatív
kérdések eldöntésében, amely korábban léte
zett a német hadseregben, lejjebb szállt, és
Braizchitsch eltávolítása, amivel mindez kez
dődött, természetesen a kezünkre játszott.
A háború első időszakában mi hozzászok
t u n k a német támadás tényeihez, a támadások
üteméhez, hozzászoktunk a balsikerekhez és
vereségekhez, hozzászoktunk ahhoz, hogy ke
ressük a kiutat az igen bonyolult helyzetekből

és hogy ellenintézkedéseket tegyünk. A néme
tek viszont, akik a, háború kezdetén oly bátran
és rizikót vállalva mentek előre, vertek ben
nünket, t á m a d t a k , áttörtek, ugyanazok a né
metek a háború második és harmadik szaka
szában nem t u d t a k hozzászokni ahhoz, hogy
most ők kénytelenek védekezni, visszavonulni,
vereségeket szenvedni.
H a végig követjük a háború történetét ebben
a második és harmadik időszakban, sok olyan
elvileg ismétlődő helyzetet lehet összeszámolni,
amikor a németek újra és újra póruljárnak,
bekerítésbe, katlanba kerülnek, és annak elle
nére, hogy a helyzet ismétlődik, nem tudnak
hozzászokni, hogy ezek között a számukra új
körülmények között harcoljanak."
A harmadik eset, amelyet az említett rész
letből megemlítettünk, 1966 májusából való.
A találkozásnál Zsukov arról beszélt, ami erő
sen foglalkoztatta őt akkor a X X . kongreszszus u t á n : a német fogságba került katonák
becsületének helyreállításáról, akik tömegével
főként a háború első időszakában, a nagy
visszavonulások és a nagy bekerítések idején
estek fogságba. A kérdést akkor a K B Elnök
ségében már megtárgyalták és Zsukov mint
védelmi miniszter kapott megbízást, hogy ha
tározattervezetet terjesszen elő a kérdés vég
leges megoldásához. A szerző szerint Zsukov
felindultan beszélt erről a kérdésről, látszott,
hogy már régen nyomta a lelkét. Megemlítette,
hogy a fogságba esett angol katonák és tisztek
számára fogságuk egész ideje a l a t t számfejtet
ték a fizetésüket, méghozzá kiegészítéssel. „És
mi történt nálunk — mondta —, nálunk Mehlisz eljutott arra a gondolatra, hogy felállított
egy tételt, miszerint : »Mindenki, aki fogságba
esett — hazaáruló«, és megalapozta ezt azzal,
hogy minden szovjet ember, akit fogságba
esés fenyeget, köteles öngyilkosságot elkövetni.
Lényegében tehát azt követelte, hogy azok a
milliók, akik elestek a háborúban, még kiegé
szüljenek néhány millió öngyilkossal. Ezeknek
az embereknek több mint felét a németek
halálra kínozták a fogságban, elpusztultak az
éhségtől és a betegségektől és Mehlisz elmélete
szerint azokat, akik megjárták ezt a poklot és
visszatértek, olyan körülmények kellett hogy
várják otthon, hogy megbánják azt, hogy
akkor, 41-ben vagy 42-ben nem lettek öngyil
kosok."
„Gyávák természetesen voltak, de hogyan
lehet így gondolkodni annak a hadseregnek
több millió fogságba esett katonájáról és tiszt
jéről, amely mégiscsak megállította és szét
zúzta a németeket ? Vajon ezek más emberek
voltak, mint azok, amelyek később elfoglalták
Berlint? Más anyagból voltak, rosszabból,
gyávábból ? ! Hogy lehet teljes megvetést kö
vetelni mindenki iránt, akik fogságba estek
azok m i a t t a katasztrófák m i a t t , amelyek
ránk zúdultak a háború kezdetekor?..."
Egy évvel később a szerző részt vett egy
viharos értekezleten, ahol Zsukov a szónoki
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emelvényről többek közt éles formában emlí
t e t t e meg vagy három személy nevét, akik
mögötte ültek az elnökségben, és felemlegette
felelősségüket az 1937—1938-ban történtekért.
Az egyik említett személy közbevágott és meg
jegyezte, hogy akkoriban olyan idők voltak,
amikor bizonyos dokumentumokat alá kellett
írni, akár tetszett az illetőnek, akár nem. Zsu
kov nagyon jól tudja ezt és h a megkutatják
az akkori idők dokumentumait, egyeseken
megtalálják Zsukov aláírását is. Zsukov a köz
beszóló felé fordult és élesen válaszolt: „Nem,
nem találják meg. Kutassanak! Az én aláírá
somat nem találják meg!" A szerző megjegyzi,
hogy milyen nagy benyomást keltette benne
ez a határozott válasz.
Az 1987. évi 9. szám közli a visszaemlékezés
következő részletét. Ebből a legérdekesebb az,
a?.nit Zsukov arról mondott, hogy ki a felelős
a háborút megelőző eseményekért és a háború
kezdete körüli körülményekért. Zsukov kifej
t e t t e , hogy ezekkel kapcsolatban Sztálin fele
lősségét szokták hangsúlyozni. Ez egyrészt
helyes, másrészt viszont nem lehet csak őt
felelőssé tenni mindenért. Mint az események
közvetlen szemtanúja állította, hogy Sztálin
nal osztozott a felelősségben a környezete,
elsősorban a hozzá legközelebb álló emberek:
Molotov, Malenkov és Kaganovics. Kijelen
t e t t e , hogy nem számítja hozzájuk Beriját.
O olyan ember volt, aki mindig kész volt vég
rehajtani bármit, bármikor és bárhogyan. A
felelősség egy része kétségtelenül Vorosilovó,
aki, bár 1940-ben leváltották a védelmi nép
biztos tisztségéből, egész a háború kezdetéig
a Védelmi Tanács elnöke m a r a d t . Kevesebb
felelősség j u t a katonákra és a kisebb funkcio
náriusokra is.
Mivel Zsukov gyakran v e t t részt azokon a
megbeszéléseken, amelyek Sztálin közvetlen
környezetével folytak, képet tud adni ezekről.
Egyes kérdésekben Molotov rendkívül makacs
álláspontot foglalt el, ami néha azt eredmé
nyezte, hogy Sztálin felemelte a hangját és
kikelt magából. Molotov azonban csak mo
solygott és k i t a r t o t t álláspontja mellett.
Sztálinnak a védelem erősítésével vagy a
hadsereg felfegyverzésével kapcsolatos sok
javaslata ellenkezést és ellenállást váltott ki.
Ennek következtében bizottságokat hoztak
létre, amelyekben viták folytak és egyes javas
latok elsüllyedtek ezekben a vitákban. Ez is
az ellenállás egyik formája volt.
Helytelen úgy elképzelni a dolgot, hogy
Sztálin környezetéből soha, senki nem vitat
kozott vele állami és gazdasági kérdésekben.
Ugyanakkor környezetének nagyobb része
t á m o g a t t a azokat az értékeléseket, amelyeket
a háború előtt alakított ki, és támogatta min
denekelőtt azt a meggyőződését, hogy ha nem
hagyják magukat provokálni ós nem tesznek
valamilyen helytelen lépést, Hitler nem szánja
r á magát az egyezmény felrúgására és a
Szovjetunió megtámadására. Ebben a kérdés

ben mind Malenkov, mind pedig Kaganovics
mindig egyetértett Sztálinnal, és különösen
aktívan t á m o g a t t a Molotov. Molotov nemcsak
hogy akaratos és makacs ember volt, akit
nehéz volt kimozdítani az elfoglalt álláspont
járól, hanem — Zsukov megfigyelése szerint —
komoly befolyása is volt Sztálinra, különösen
külpolitikai kérdésekben, amelyekben a hábo
rúig Sztálin őt kompetensnek t a r t o t t a . Később
azonban, amikor a számítások helytelennek
bizonyultak, Sztálin Zsukov jelenlétében több
ször szemrehányást t e t t Molotovnak, aki nem
mindig viselte el ezt hallgatagon. Molotov az
1940-es berlini utazása után is k i t a r t o t t amel
lett a nézete mellett, hogy Hitler nem fog
támadni. Sztálin szemében még külön tekin
télyt a d o t t neki az, hogy személyesen volt
Berlinben.
Molotov tekintélyét a jelleme is erősítette.
Erős akaratú, elvhű ember volt, aki távol állt
bármiféle személyes elképzelésektől. Emellett
szélsőségesen makacs volt, a végsőkig kegyet
len, tudatosan követte Sztálint és t á m o g a t t a
őt a legkíméletlenebb tetteiben, többek közt
az 1937-—38-as években is, a saját nézeteiből
kiindulva, ő meggyőződésből követte Sztálint,
míg Malenkov és Kaganovics a karrierjét épít
gette.
Zsukov emlékezete szerint Sztálin környeze
téből egyedül Zsdanov volt az, aki az ő jelen
létében olyan nézetnek a d o t t hangot, hogy
lehetséges a német támadás, ő továbbra is
éles hangnemben nyilatkozott a németekről és
azt hangoztatta, hogy Hitlernek semmiben
sem szabad hinni.
A továbbiakban Zsukov részletesen beszélt
még a hadsereg háború előtti állapotáról és
Sztálin személyes tulajdonságairól, amelyek
azonban m a már közismertek.
Folytatódik a visszaemlékezés közlése a 10.
számban is (56—63. o.). I t t igen érdekes rész
leteket találunk arról, hogy Sztálin hogyan
értékelte az embereket. 1941 októberében sú
lyos helyzet alakult ki. A németek á t t ö r t é k a
szovjet védelmet, Vjazma alatt bekerítették a
Nyugati és a Tartalék F r o n t csapatainak nagy
részét és közeledtek Moszkvához. Zsukovot
ekkor nevezték ki a Nyugati front parancsno
kává. „Sztálin ideges volt és rettenetesen dü
hös. Miközben velem beszélt, a legkeményebb
szavakkal szidta a Nyugati és a Brjanszki
Front parancsnokát, Konyevet és Jermejenkót, és ugyanakkor egy szót sem ejtett Bugyonnijról, a Tartalék Front parancsnokáról.
Úgy tűnik, az volt a véleménye, hogy ettől
az embertől m á r nem lehet többet követelni.
Közölte velem, hogy kinevez a Nyugati F r o n t
parancsnokává, hogy Konyev le van váltva
erről a posztról, és miután a front törzséhez
küldött kormánybizottság levonja a következ
tetéseket, hadbíróság elé kerül.
Erre ón azt mondtam Sztálinnak, hogy ilyen
tettekkel semmit nem lehet helyrehozni és
senkit nem lehet feltámasztani, ezek csak rossz
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benyomást keltenek a seregben. Emlékeztet
tem arra, hogy lám a háború elején agyonlőt
ték Pavlovot, a Nyugati Front parancsnokát
és mit eredményezett ez? Semmit. Már jóval
előbb közismert volt, hogy Pavlov kicsoda,
hogy az ő számára a plafon a hadosztály
parancsnokság. E z t mindenki t u d t a . E t t ő l füg
getlenül frontparancsriok volt, és nem birkó
zott meg azzal, amivel képtelen volt megbir
kózni. Konyev azonban — ő nem Pavlov, ő
okos ember, ő r á még szükség lesz.
Sztálin ekkor megkérdezte:
— É s ön mit javasol?
Én azt mondtam, javaslom, hogy Konyevet
hagyják ott helyettesemnek.
Sztálin gyanakvóan kérdezte :
— Miért védi Konyevet? A barátja magá
nak ?
Azt válaszoltam, hogy nem, mi K o n y e w e l
soha nem voltunk barátok, csak úgy ismerem,
mint akivel e g y ü t t szolgáltunk a Belorusz
katonai körzetben."
Sztálin beleegyezett, és ez a beszélgetés való
színűleg alapjában meghatározta Konyev sor
sát, „mert a bizottság, amely Molotowal az
élén utazott a frontra, biztosan más döntést
javasolt volna. É n jól ismertem Molotovot és
nem voltak kétségeim efelől." Konyev egyéb
ként, mint Zsukov helyettese, sikeresen birkó
zott meg a rábízott feladatokkal és hamarosan
az akkor létrehozott Kalinyini Front parancs
noka lett.
Az egyes személyek és az általános helyzet
jellemzéséhez igen érdekes a következő rész
let is:
„ K é t nappal azután, hogy a front parancs
noka lettem, felhívott Molotov. A beszélgetés
ben szó volt az egyik irányról, amelyben a
németek folytatták az előrenyomulást és a mi
csapataink folytatták a visszavonulást. Molo
tov emelt hangon beszélt velem. Látszott,
hogy közvetlen adatai voltak a német páncé
losok előrenyomulásáról ezen a részen, én
pedig ekkor még nem voltam teljesen tisztá
ban a dolgokkal. Egyszóval valami olyasmit
mondott, hogy vagy megállítom ezt a Moszk
v á t fenyegető támadást, vagy agyonlőnek ! E z t
válaszoltam neki:
— Ne ijesztgessen, nem félek a fenyegeté
seitől. Még nincs k é t napja sem, hogy elfoglal
t a m a fronparancsnok tisztét, még nem vagyok
teljesen tisztában a helyzettel, nem tudom
pontosan, hol, mi történik. Minden kiderül,
miközben átveszem a csapatokat.
Válaszul ismét felemelte a hangját és ugyan
abban a szellemben kezdte folytatni. Hogy
lehet az, hogy k é t nap alatt nem tudja tisz
tázni a helyzetet !
Azt válaszoltam neki, hogy ha ő képes arra,
hogy nálam gyorsabban tisztázza a ügyeket,
utazzon ide és vegye át a front parancsnoksá
gát. Ledobta a kagylót én pedig folytattam a
munkámat."
A továbbiakban Zsukov elmondja, hogy
1942 májusában Sztálin viszonylag enyhe ma

gatartást tanúsított a keresi katasztrófa bűnö
seivel szemben, szemmel láthatóan azért, mert
átérezte saját személyes felelősségót az ügyben.
A támadás az ő unszolására kezdődött. A Fő
hadiszállás, a Vezérkar más döntést javasolt.
Ezek azt javasolták, hogy vonják ki a csapa
t o k a t a Kercsi-félszigetről a Tamanyi félszi
getre és ott építsék ki a védelmet. Sztálin
azonban nem vette figyelembe ezeket a javas
latokat, mivel úgy vélte, hogy ezzel felszaba
dul Mannsteinneíc a Krímben harcoló 11. had
serege. Végül is Mannstein hadserege így is
felszabadult, a szovjet csapatok pedig Keres
a l a t t súlyos vereséget szenvedtek.
Amikor Sztálin helytelenül döntött, ráadá
sul a Főhadiszállás olyan képviselőit küldte a
Kercsi-félszigetre, akik biztosították a kataszt
rófát : Mehliszt és Kulikot. Ez utóbbi egyálta
lán képtelen volt arra, hogy bármit is ésszerűen
vezessen. Ezek a képviselők Keres alatt együtt
működtek K o z l o w a l , a gyenge és akaratnólküli frontparancsnokkal. É s amikor ez a Sztá
lin unszolására elkezdett és az általa személye
sen odaküldött emberek által vezetett vállal
kozás katasztrófával végződött, csak kisebb
büntetést kaptak, mint mások kaptak volna
ugyanazért más körülmények között.
Ma, amikor nagy és sokszor szenvedélyes
viták dúlnak arról, hogy Sztálin mennyiben
volt szakember az egyes területeken, nem
érdektelen idézni Zsukovot mint főparancsnokhelyettest. „A háború kezdetén (ezt mondva
a sztálingrádi csatát tekintem határvonalnak)
előfordult, hogy meghallgatva egy jelentést,
néha olyan megjegyzéseket t e t t , amelyek arról
tanúskodtak, hogy elemi módon nem érti a
helyzetet és nem kellőképpen ismeri a katonai
ügyeket.
í g y volt pl. 1942 nyarán, amikor jelentést
kellett tennem a Nyugati Front egyik, Pogoreloje Gorodiscse elfoglalásával kapcsolatos
hadműveletéről. Jelentettem, hogy két csapást
fogunk mérni: jobbról a főcsapást, balról az
elterelő csapást. A térképen jobbra volt a
nagy, mélyre hatoló vörös nyíl, balra egy
kisebb. Ez a második felkeltette figyelmét
ós megkérdezte :
— H á t ez micsoda ?
Meg kellett magyarázni, hogy ez a kis nyíl
m u t a t j a az elterelő csapást.
— H á t még miféle elterelő csapást ? Mi az
ördögnek dobáljuk szét az erőinket ? összpon
tosítani kell őket egy helyre, nem pedig szét
forgácsolni.
Jelenteni kellett, hogy miért gondoltam ki
ezt az elterelő csapást. H a két helyen mérünk
csapást, ez bizonytalanságot kell hogy keltsen
az ellenségben afelől, melyik irányban mér
jük a főcsapást, lekötjük a tartalékainak
egy részét az elterelő csapás irányában, hogy
ne tudjon manőverezni velük, amikor a had
művelet második napján rájön, hogy valójá
ban hol mérjük a főcsapást.
'•<# |
Tekintet nélkül arra, hogy a magyarázatom
meggyőzőnek t ű n t , őt nem elégítette ki* Tb-
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v á b b is bizonygattam a magamét. Végül is,
bár nem értett egyet az érveimmel, ezt mondta :
— Magát nem lehet meggyőzni. Maga a
frontparancsnok, és maga viseli ezért a felelős
séget.
Kénytelen voltam azt válaszolni, hogy tu
dom, hogy én vagyok a frontparancsnok és
kész vagyok teljes egészében felelősséget vál
lalni azért, amit javasolok.
Ezzel végződött ez a beszélgetés, amely
eléggé jellemző volt a háború első szakaszára."
Sztálin katonai és emberi jellemzésére álljon
i t t még egy hosszú, de igen érdekes idézet:
„Sztálin katonai szakmai ismeretei nem vol
t a k elégségesek nemcsak a háború elején, de
a háború végén sem. Az esetek többségében
azonban nem vitathatjuk el tőle sem az észt,
sem az ésszerű gondolkodást, sem a helyzet
értését. A háború történetét elemezve minden
konkrét esetben igazságosan kell megvizsgálni
azt, hogy hogyan történt. Sztálin lelkiismere
t é t terhelik olyan parancsok és utasítások,
amelyek figyelmen kívül hagytak minden
ellenvetést, és amelyek rosszul és károsan
h a t o t t a k az ügyekre. A parancsainak és uta
sításainak többsége azonban helyes és igaz
ságos volt.
Erről szólva nem szabad megfeledkezni azok
ról a nehéz pillanatokról sem, amelyek előfor
dultak a Sztálinnal folytatott beszélgetések
a l a t t . Egyszer nála voltam jelentéstételen
Vasziljevszkijjel együtt. Vasziljevszkij jelen
t e t t e a valós helyzetet, amely nem felelt meg
sem a várakozásainknak, sem a szándékaink
nak. A németek pont az ellenkezőjét t e t t é k
annak, amit feltételeztünk, és amit szerettünk
volna. Sztálin emiatt a kellemetlen jelentés
m i a t t kikelt magából. Odament Vasziljevszkijhez és egyenesen megkérdezte :
— Maga kinek dolgozik, Vasziljeszkij elv
társ?
Vasziljevszkij nem é r t e t t e :
— Vagyis hogy, Sztálin elvtárs ?
— Maga kinek dolgozik, az angoloknak vagy
a németeknek?
Vasziljevszkij megismételte :
— Nem értem ö n t , Sztálin elvtárs.
— Mit nem ért ? Olyan jelentést tesz, mintha
nem nekünk dolgozna, hanem az angolok
nak...
Vasziljevszkij elfehéredett. É s amikor ez
u t á n a hirtelen megszakadt, nehéz beszélgetés
u t á n a kocsiban utaztunk, sokáig nem t u d o t t
magához térni. Másnap reggel ismét jelentés
tételen voltunk vele Sztálinnál, és Sztálin úgy
viselkedett, mintha ez a tegnapi beszélgetés
egyáltalán meg sem történt volna.
A háború második szakaszában Sztálin álta
lában nem volt hajlamos arra, hogy siessen a
kérdések eldöntésével. Rendszerint meghall
g a t t a a jelentéseket, köztük a kellemetleneket
is, nem m u t a t o t t idegességet, nem szakította
félbe a jelentéstevőt, rágyújtott, járkált, fi
gyelt.
A háború végén mint negatív vonás észre

vehetővé vált nála bizonyos féltékenység. Mind
gyakrabban és tisztábban lehetett érezni, hogy
azt akarja, minden győzelem és siker hoz
zá kapcsolódjék, hogy féltékeny az egyes
parancsnokok valamely tevékenységének ma
gas fokú értékelésével szemben. É n például
világosan éreztem ezt a győzelmi díszszemlén,
amikor engem üdvözöltek és »Hurrá«-t kiál
t o t t a k nekem. Ez nem tetszett neki: l á t t a m ,
hogy rángatózik az arca.
Azt kérdezik, milyen volt Sztálin a háború
kezdetekor, és milyen a végén? Mi változott
benne ? Észrevehető-e a különbség
Mindenekelőtt azt kell mondani, hogy Sztá
lin Sztálin maradt. Elvi nézetei, szokásai, a
helyzethez és az emberekhez való viszonya
jelentősen nem változott. Maga az emberekhez
való viszonya a korábbi maradt, de a háború
átértékelte az embereket. A háború menetében
világosabbá váltak érdemeik, lehetőségeik és
ezekhez mindinkább kötődött Sztálinnak az
emberekhez való viszonya. A Konyevhez való
viszonya pl. a háború elején rossz volt, levál
t o g a t t a a frontparancsnokságokról, de később,,
amikor Konyev a Sztyeppéi Front parancs
noka lett és az ügyei jól mentek, a sikerek és
a sikeres hadműveletek követték egymást,
Sztálin, látva azt, hogy hogyan harcol Konyev,
megváltoztatta a hozzá való viszonyát. A há
ború menetében maga Sztálin tapasztalatokat
és ismereteket gyűjtött. Sok mindent kezdett
megérteni abból, amit korábban nem é r t e t t .
Belekerült a katonai tevékenységbe, az érté
kelései mélyrehatóbbak és igazságosabbak let
tek. Ezenkívül sokkal jobban kezdte figye
lembe venni az objektív valóságot. Az a nézet,
hogy »amit én döntöttem, lehetséges és kell,
hogy meglegyen«, á t a d t a helyét a józanabb
nézeteknek, amelyek az objektív valóságra
épültek. »Csak azt lehet megcsinálni, ami
lehetséges, azt, amit nem lehet, azt nem
lehet.«
Amint már említettem, azokban a Sztálin
nal folytatott beszélgetésekben, amelyek köz
vetlen kapcsolatban voltak a harci cselekmé
nyekkel, a háború alatt gyakran kellett ellent
mondanom és vitatkoznom. Ugy tűnik, mindez
kialakított rólam egy bizonyos véleményt.
Amikor már leváltottak a miniszterségről es
a katonai körzet parancsnoka voltam Szverdlovszkban, Abakumov, Berija vezetésével, elő
készített egy egész ügyet egy katonai össze
esküvésről. Sok tisztet letartóztattak és felve
t ő d ö t t az én letartóztatásom is. Berija és Aba
kumov megengedett magának egy olyan osto
baságot és aljasságot, hogy igyekeztek engem
olyannak beállítani, aki ezeknek a letartózta
t o t t t i s z t e k n e k az élén összeesküvést szervezett
Sztálin ellen. Sztálin azonban — amint a
beszélgetésnél jelen volt emberek később el
mesélték nekem — meghallgatta Berija javas
latát az ón letartóztatásomról, ezt m o n d t a :
— Nem, Zsukovot nem engedem letartóz
t a t n i . Nem hiszem ezt az egészet. É n őt jól

— 127 —

ismerem. A háború négy éve alatt jobban meg
ismertem, mint saját magamat.
í g y közölték velem ezt a beszélgetést, amely
titán Berijának az a kísérlete, hogy végezzen
velem, kudarcba fulladt."
A folyóirat 12. száma közli a feljegyzések
utolsó részét (40—46. o.). Ez szintén tartal
maz igen érdekes beszélgetéseket Zsukovval.
Ezek közül is kiemelkednek azok a részletek,
különösen egyes emberekre vonatkozóan, ame
lyek nem kerültek bele Zsukov önéletrajzába.
Igen nagyra értékelte a tragikus sorsú Uborevicset és Tuhacsevszkijt, habár szerinte sem
hasonlítottak egymásra. „Tuhacsevszkij fronthadműveletek tapasztalataival rendelkezett,
Uborevics pedig a polgárháborúban hadsere
get vezényelt, akkor nem emelkedett maga
sabbra. Tuhacsevszkij ismertebb személyiség
volt, de én nem helyeztem volna Uborevics elé.
Gondolkodásuk jellegét tekintve, és általá
ban a gyakorlati tapasztalat alapján, Tuha
csevszkij inkább hadászati kérdésekben volt
szakértő. Sokat foglalkozott ezekkel a kérdé
sekkel, sokat gondolkodott rajtuk, és sokat
írt róluk. Mélyreható, nyugodt, elemző elme
volt.
Uborevics inkább a hadműveleti művészet
és a harcászat kérdéseivel foglalkozott. Mind
k e t t ő t kiválóan ismerte és a csapatok felül
múlhatatlan nevelője volt. Ilyen tekintetben
szerintem három fejjel magasabb volt Tuhacsevszkijnól, akire bizonyos nagyúri magatar
tás volt a jellemző, nem fordított kellő figyel
met a napi aprómunkára. Ebben kiütközött a
származása és neveltetése.
Leggyakrabban 1936-ban találkoztunk vele,
amikor a Harcszabályzaton dolgoztunk. Meg
kell mondani, hogy Vorosilov, az akkori nép
biztos^ ebben a szerepben kevéssé volt szak
értő. O végig dilettáns maradt katonai kérdé
sekben, soha sem ismerte ezeket mélyrehatóan
és komolyan. Magas tisztséget t ö l t ö t t azonban
be, népszerű volt, és olyan pretenciói voltak,
hogy teljes egészében katonának t a r t o t t a ma
gát, olyan embernek, aki mélyrehatóan ismeri
a katonai kérdéseket. Gyakorlatilag azonban
a nópbiztosságon a munka jelentős része Tuhacsevszkijre nehezedett, aki valójában katonai
szakember volt. Voltak összeütközései Vorosilowal, és általában a viszonyuk kellemetlen
volt. Vorosilov nagyon nem szerette Tuha
csevszkijt, és amennyire én tudom, amikor
felvetődött a gyanú Tuhacsevszkijjel kapcso
latban, majd felmerült a letartóztatásának
kérdése, Vorosilov az ujját sem mozdította
azért, hogy megmentse."
A beszélgetés közben felmerült Tyimosenko
neve, akit főként az idősebb generáció ismer
a második világháborús hadijelentésekből.
Róla a következőket m o n d t a : „Tyimosenkót
az egyes művek teljesen helytelenül ábrázol
ják, mint csaknem akaratnélküli embert, aki
hajbókolt Sztálin előtt. Ez nem igaz. Tyimo

senko öreg és tapasztalt katona volt, követke
zetes, erős akaratú és képzett mind harcászati,
mind hadászati szempontból. Mindenesetre,
mint népbiztos, összehasonlíthatatlanul jobb
volt, mint Vorosilov, és az a l a t t a rövid idő
alatt, míg népbiztos volt, valamelyest sikerült
neki a hadsereget jó irányba fordítania. Az
törtónt, hogy a harkovi katasztrófa után töb
bet nem bízták meg frontparancsnoksággal,
habár mint frontparancsnok, sokkal jobb lett
volna más frontparancsnokoknál, olyanoknál
pl., mint Jerjomenko. Sztálin azonban hara
gudott rá, Harkov után is, és általában is, és
ez megmutatkozott a sorsán a háború alatt.
Kemény ember volt, és éppen hogy sohasem
hajbókolt Sztálin előtt. H a ezt tette volna,
lehet, hogy kapott volna egy frontot."
A Zsukov visszaemlékezések befejezéséül
még megemlítjük azt a részt, amit arról mon
dott, ami már Hruscsov időszakában törtónt
vele, és arról, hogy hogyan vészelte át ezeket
a napokat: „Amikor ötvenhétben kizártak a
K B elnökségéből és a KB-ból, én ezek u t á n
hazamentem, szilárdan elhatároztam, hogy
nem vesztem el a fejem, nem török össze, nem
savanyodom meg, és bármilyen nehéz is, nem
vesztem el az akaraterőmet.
Mi segített rajtam ? A következőt csináltam.
Miután hazamentem, altatót vettem be. Alud
t a m néhány órát. Felébredtem. E t t e m . Alta
tót vettem be. Ismét elaludtam. Ismét feléb
redtem, megint altatót vettem be, ismét el
aludtam... Ez így folytatódott tizenöt napon
keresztül, amelyeket rövid szünetek kivételé
vel átaludtam. És így éltem át mindent, ami
kínzott engem, ami megragadt az emlékeze
temben. Mindazt, amiről gondolkodtam volna,
amivel bensőleg vitatkoztam volna, ami bán
t o t t volna éber állapotban, ezt én, úgy tűnik,
álmomban éltem át. Vitatkoztam, bizonygat
t a m , elkeseredtem — mindezt álmomban. Ké
sőbb, amikor eltelt ez a tizenöt nap, elutaztam
horgászni.
Csak ezután írtam a KB-nak, kértem enge
délyt, hogy elutazhassam gyógykezeltetni ma
gam.
í g y éltem át ezt a súlyos időszakot."
A háború egyik súlyos szakaszával foglal
kozik A. N. Griljev: „Az 1942. évi nyári-őszi
hadjárat tervezésének egyes sajátosságai" c.
t a n u l m á n y a : 1987. 8. sz. (20—20. o.). 1942
márciusában sok hónapig t a r t ó súlyos harcok
u t á n a szovjet—német arcvonalon viszonyla
gos csend állt be, habár egyes körzetekben még
súlyos harcok folytak. Az áprilisban stabilizá
lódott arcvonal tükrözte azt a hatalmas erő
feszítést, amelyet a tél folyamán mindkét fél
tanúsított. Mindkét irányban törések és kiszögellések voltak rajta. A Nyugati Front sávjá
ban az ellenség hátában harcoltak P. A. Belov
vezérőrnagy csapatai. Ilyen körülmények kö
zött mindkét fél eltérő módon, de energikusan
készült az 1942. évi nyári-őszi hadjáratra.
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A németek gyors ütemben szedték össze
egész Európából a használható alakulataikat,
minek következtében erőik 20 hadosztállyal
gyarapodtak.
A szovjet fél lázas ütemben gyűjtötte a
hadászati tartalékokat. A háború folyamán
először alkalmazták azt a módszert, hogy a
Főhadiszállás tartalékait a hadrakelt seregből
vonták ki, bár ezen kivont alakulatok száma
még nem volt nagy. A hadászati tartalékok
létrehozásának alapvető módszere továbbra is
az maradt, hogy új alakulatokat állítottak fel.
I t t is voltak azonban elvileg új jelenségek: á
hadászati tartalékokba nemcsak összfegyvernemi egységeket soroltak be, hanem egyes
tüzér- és harckoesiegységeket is.
Az 1942. évi téli hadjárat befejezése u t á n a
vezérkarnak olyan véleménye alakult ki, hogy
a szovjet frontok alapvető feladata tavasszal
és a nyár elején az ideiglenes hadászati véde
lem lesz. A célja az volt, hogy amellett, hogy
meghiúsítja az ellenség csapását, az előre elké
szített védelmi állásokban szilárd védelemmel
felőrölje az erőit, ós a lehető legkisebb veszte
séget szenvedve megfelelő körülményeket ala
kítson ki a döntő támadáshoz.
A Legfelsőbb Főparancsnok egyetértett a
vezérkar következtetéseivel, de parancsot
adott, hogy a hadászati védelembe való átmenéssel egyidejűleg egy sor irányban hajtsanak
végre helyi t á m a d ó hadműveleteket, egyes
helyeken azzal a céllal, hogy megjavítsák a
hadműveleti helyzetet, más helyeken pedig
azzal, hogy megelőzzék az ellenség t á m a d ó
hadműveleteinek kibontakozását.
A védelembe való átmenet, a különböző irá
nyokba mért egyidejű csapásokkal, messze
nem a legjobb változat volt, mivel az erők
szétforgácsolását és a szovjet parancsnokság
figyelmének megosztását eredményezte. E z t a
kettősséget azzal lehet magyarázni, hogy nem
eléggé pontosan értékelték az erőviszonyokat
ós túlzottak voltak az ellenség veszteségeiről
szóló adatok.
E g y realistább értékelés születik meg május
elején, amikor a Főhadiszállás célirányosabb
döntést hoz: a Leningrádi, az Északnyugati és
a Délnyugati Front kivételével minden front
parancsot kapott a szilárd védelem kiépítésére.
Csak az említett három frontnak kellett végre
hajtani az eltervezett támadó hadműveleteket
Lubany, Gyemjanszk és Harkov térségében.
B á r ez a t e r v már jobban megfelelt a valós
helyzetnek, még i t t is jobb lett volna lemon
dani a Lubany és a Harkov a l a t t i támadásról,
v a g y jobban kellett volna megszervezni a
hadászati biztosítást, különösen a csapásmérő
csoportok szárnybiztosítását.
A szovjet csapatok t á m a d ó hadműveletei
H a r k o v és L u b a n y alatt, valamint a védelmi
hadművelet a Krímben kudarccal végződött.
Ennek több oka v a n : az ellenség fölényben
volt emberben és technikában, a szovjet csa
patok rosszul voltak felszerelve és kevés volt

a harci tapasztalatuk, elszámítások történtek
a hadműveleti és a harcászati vezetés szintjén.
Következményeit tekintve különösen súlyos
volt a Harkov alatti kudarc. A délnyugati
irány parancsnoksága, amely aktívan köve
telte a támadás végrehajtását ebben a körzet
ben, egy sor hibát vétett. Rosszul biztosította
a front támadó csoportjának szárnyait, késve
vetette be a harekoesihadtesteket. Amikor az
ellenség csapást mért a támadó csoportok
szárnyaira, késve d ö n t ö t t a védelembe való
átmenésről.
Körülbelül ugyanilyen hibák történtek a
Lubany alatti hadműveletnél is. Nem sikerült
megsemmisíteni az ellenséget Gyemjansz a l a t t
sem.
Az ellenség, miután sikert ért el a Krímben
és H a r k o v alatt, hatalmas támadást t u d o t t
kibontakoztatni az egész délnyugati irányban.
A szovjet csapatok kénytelenek voltak át
menni védelembe. A parancsnokság kénytelen
volt rendkívüli intézkedéseket foganatosítani.
Május 25-ón parancsot a d t a k az 5. harckocsi
hadsereg felállítására, amelybe beletartozott a
2. és a 11. harckocsihadtest, a 340. lövészhad
osztály, a 19. önálló harckocsidandár, könnyű
tüzér- és gárda-aknavető ezredek, légelhárító
tüzérosztály és más csoportok, valamint a 3.
harckocsihadsereg felállítására, amelybe bele
t a r t o z o t t a 12. és 15. harckocsihadtest, az 1.
gárda-gépesített lövészhadosztály, a 164. és
264. lövészhadosztály, a 179. harckocsidandár,
egy sor tüzér és más alakulat.
Május 28-án parancsot a d t a k ki, amelynek
megfelelően június 10-ig fel kellett állítani a 4.,
5., 6., 7., 8. és 9. tartalókhadsereget.
Május 30-án parancsot a d t a k ki, amelynek
értelmében a távolsági bombázók, a Lenin
grádi, az Északnyugati, a Kalinyini, a Nyu
gati, a Brjanszki, a Délnyugati, a Déli, az
Észak-Kaukázusi Frontok, valamint a Fekete
tengeri Flotta és az Azovi Flottilla légierői
május 30. és június 9. között nagyméretű légi
hadműveleteket hajtottak végre azzal a céllal,
hogy megsemmisítsék az ellenség repülőterein
a technikai felszereléseket és a kifutópályákat.
Ez a szovjet csapatok védelmét biztosította,
különösen a délnyugati irányban.
Július első napjaiban a helyzet a Brjanszki,
Délnyugati és Déli Front sávjában tovább
bonyolódott, mert az ellenség a Harkov a l a t t
elért siker után jelentősen aktivizálódott. Ez
arra késztette a Főhadiszállást, hogy még át
fogóbb intézkedéseket foganatosítson a dél
nyugati irányban tevékenykedő frontok hátá
ban.
Június 4. és 7. között a 3., 5., 6. és 7. t a r t a 
lékhadsereg azt a feladatot kapta, hogy fog
lalja el a harcászati szempontból kedvező
Zadonszk—Voronyezs—Pavlovszk—Kletszkaja—Verhnye-Kurmojarszkaja vonalat. J ú 
nius 7-én az Észak-Kaukázusi Front parancsot
k a p o t t , hogy az 61. hadsereg erőivel védje a
Don bal partját Verhnye-Kurmojarszkajától
Azovig. A fronthoz csatolták a 14. harckocsi-
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hadtestet) amelynek, mint fronttartaléknak, a
diszlokációja Szalk, Bela j a Glina és Tyihoreck
körzetében volt. A front tartalékában kellett
még lenni két hadosztálynak, az egyiknek
Kropotkin, a másiknak Krasznodar térségé
ben.
Ilyenképpen létrejött a tartalékhadseregek
védelme, amely a Donra támaszkodik. Ezen
kívül emögött a vonal mögött összpontosítot
ták az 1., 8. és 9. tartalékhadsereget Tula,
Szaratov és Gorkij körzetében. A Brjanszki
Front mögött létrehoztak egy erős harckocsi
csoportot, amelybe beletartozott az 5. harc
kocsihadsereg, a 4. és 16. önálló harckocsihad
test.

Június 7-én fontos utasítást kapott a Kau
kázuson túli Front, amely megkapta a Fő
hadiszállás tartalékából a 44. hadsereget. En
nek a hadseregnek kellett fedeznie Bakut észak
felől. A Kaukázusi főgerincen átvezető u t a k
védelmére kijelöltek h a t lövész- és lovashad
osztályt, valamint a szuhumi katonaiskolát.
Ezeket a nagyméretű hadászati intézkedé
seket, mint látható, igen előrelátóan és céltu
datosan hajtják végre. Ez a szervezés bősége
sen szolgált olyan tapasztalatokkal, amelyeket
a szovjet parancsnokságok a későbbiek folya
mán jól t u d t a k hasznosítani.
Lengyel

István

KRONIKA

BENCZE ZOLTÁN

BESZÁMOLÓ
A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MŰZEUM UDVARÁN
1988-BAN FOLYTATOTT FELTÁRÁSI MUNKÁRÓL

Ez a rövid jelentés a területen végzett feltárási munka 1988-as eredményeit foglalja össze,
egyben korábbi három beszámolóm folytatása. 1
A konzolos házról a következőket lehet elmondani. A ház eredeti északi h a t á r a a pincelejáró
vonalában futó fal volt. Ebben a formában hosszúsága 10 méter fölött, szélessége pedig 7,40 mé
ter volt. A házba ÉK-ről egy körbefalazott, szililába vágott gödör csatlakozott. A gödör nyugati
falának falkoronája 165,76 m, alját pedig 159,23 m mólyen találtuk meg. A gödör betöltésének
alsó 2,5 métere t a r t a l m a z t a a középkori leleteket. A leletek nagy része kerámia volt, de kisebb
mennyiségben üveg- és fémtöredékek, valamint állatcsontok is kerültek innen elő. Mivel t ö b b
kerámiaedény töredékei ennek a 2,5 m vastag betöltésnek a tetején, illetve egészen az alján ke
rültek elő, a gödör aljától két és fél méter magasságig a feltöltést egyszerre végezték el, nem pe
dig fokozatosan töltődött fel.
A kerámialeletek — egy-két kivételtől eltekintve — a X I V — X V . századra keltezhetők. Szürke,
redukált égetésű korsóból különböző darabok kerültek elő (I., II., III. t.). Érdekes lelet egy
sárga, kiöntőcsöves korsó (IV. t.), valamint egy fehér, vörös festésű kancsó, melynek mintázata
érdemel említést (V. t.). Egészen a gödör alján találtunk egy szürke, redukált égetési móddal
készült állatfejet, melynek homlokán fúrt lyuk látható (VI. t.). Az üveganyag is jobbára késő
középkori, de előfordulnak benne a X I I I — X I V . századra keltezhető velencei üvegtöredékek is.
(H. OyürTcy Katalin szóbeli közlését ezúton is szeretném megköszönni.) Ehhez adalékul még
azt említeném, hogy szintén a gödör alján került elő egy sárga mázas, állatfej alakú kiöntőcső
(VII. t. 2. kép), melyet szintén a X I I I . századra lehet keltezni. A gödör eredetileg ciszterna
lehetett, k ú t n a k nem elég mély. Később, mikor északi irányban bővítették a házat — a gödör
aljának leletei alapján valószínűleg a XV. sz. második felében —, a gödröt részben, vagy talán
egészen, feltöltötték. A leletek tanúsága szerint még a török korban is használatban volt, talán
élelemtárolóként működött.
A konzolos ház eredeti — a pincelejáró vonalában futó falig t a r t ó — hosszúságát később egy,
esetleg két lépcsőben tovább növelték északi irányban, mégpedig az i t t található kútig. A ház
korábbi külső ÉK-i oldalán található gödör fölött súlyhárítóíwel viszik át a falat. í g y változatlan
szélesség mellett 18 méter fölötti hosszúságú lesz a ház.
A bejárat — egyik bejárat ? — ekkor kerül át a nyugati frontra. A konzolos ház a pincelejáró
keretkövének élszedése, valamint a konzolok formája alapján inkább a X V . századra keltezhető,
de elképzelhető, hogy már a X I V . században is állt. Jelenlegi formájában három helyiséges
az épület. A legvastagabb a konzolos fal. E z t valamikor kívülről meg kellett erősíteni: a fal
elválás hosszan követhető. Nem történt más, mint az, hogy hozzáfalaztak a konzolos falhoz
nyugati irányból, egyszerűen megvastagították azt. A ház pincéjét súlyhárítóíves fal osztja két
részre (1. és 2. kép). Később a súlyhárítóív alatti részt is befalazták és csak egy 0,98 m magas
és 0,69 m széles ablakszerű nyílást h a g y t a k rajta. Még később ezt az ablakszerű nyílást is be
falazták, mégpedig téglával, csak egy kis rést hagytak szabadon a tetején.
A pince alja, mely egyben a sziklafelszín is, 161,40 m mélyen található, a súlyhárítóíves fal

1 Bencze Z.: Előzetes jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. HE 1987/2., 370—
385. o.; Bencze: Ujabb beszámoló a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról. HK 1987/4., 791—
809. o.; Bencze: Jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán 1987. végéig folyt ásatásokról. HK 1988/1.,
178—195. o.
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1. sz. kép
alja 162 méternél van, t e h á t a falat nem a sziklára alapozták, hanem 0,60 méterrel feljebb.
A súlyhárítóíves falon található ablakszerű nyílás alja pedig 162,69 m mélyen található. A pince
lejárat küszöbe — 165,25 m — és a sziklafelszín — 161,40 m — között csaknem 4 méteres az
eltérés. Valószínű, hogy a pince eredetileg nem volt ilyen mély, hanem két építési fázis után érte
el ezt a mélységet. Mind a konzolos fal alatt, mind a vele szemközti fal alatt nagyon egyenetlen
a szikla (1. kép). Ezért a pince keleti sarkában a szikla elé falat húztak, így hidalva át az egyenet
lenségeket; úgy tűnik, hogy a nyugati sarokban is ez történhetett, ez a fal azonban ma már
nincs meg. A pince északi falánál viszont a sziklát sikerült meglehetősen egyenesre lefaragni.
A súlyhárítóíves falat — valószínűleg az után, hogy az ív alatti részt már befalazták — bizo132 —

2. sz. kép
nyos mélységig bevakolták. A vakolás alja a fal északi oldalának nyugati végében 164,14 m,
a keleti végében pedig 164,30 m. A súlyhárítóíves fal északi oldalán két gerendalyuk is látható
a falban. A keleti sarokban 165,30 m, a nyugati sarokban pedig 165,33 m ezeknek a lyukaknak
az alja. Mivel ezek a szintadatok a küszöb magasságával esnek egybe — 165,25 m —, valószínű
nek tűnik, hogy ebben a magasságban volt a pince fából épített tetőzete. A pince török kori
járószintje 0,30 méterrel a súlyhárítóíves falba vágott ablakszerű nyílás alatt húzódott.
Amikor — valószínűleg az 1686-os ostrom során — a házat találat érte, a pince faszerkezetes
teteje is kigyulladt, beszakadt ós több, bizonyára a konyhában használt fémedónyt is maga alá
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temetett. Ezek közül az egyik bográcsot valamilyen zsákban t a r t o t t á k , mert oldalára feltapadva
égett zsákszövetmaradványokat találtunk. A faszenes gerendamaradványokkal jelzett pusztulási
réteg a pince padlóján elég nagy felületen megfigyelhető volt.
A pince északi falának csak a déli oldala készült habarccsal, északi oldalát agyagba raKták.
Lehet, hogy az agyagba r a k o t t résszel csak később vastagították meg a falat. Ebből a kötőanya
gul használt sárga agyagból egy 1550-es ós egy 1572-es ezüst denár került elő, ami arra utalhat,,
hogy a X V I . században erősítik meg, vastagítják meg a falat. A pincefaltól északra futó K—NY-i
falnak pedig a déli oldalát erősítik meg agyaggal, valószínűleg ez is a török korban történik.
Amikor a pince súlyhárítóíves falát megépítik, a konzolos ház szemközti falát hevederívvel
vastagítják meg, melynek egyik vége a pince északi falára, a másik pedig a súlyhárítóíves falra
támaszkodik. A súlyhárítóíves fal déli oldalán is található egy déli irányba futó hevederív.
A pincét kettéosztó faltól délre másodlagosan épített boltozatot lehetett megfigyelni (2. kép).
Mivel a konzolos falat ezen a szakaszon erősen visszabontották, nem tudjuk, hogy ez a rész ere
detileg konzolos volt-e. Annyi biztos, hogy a falhoz egy későbbi építkezés során építik hozzá
a boltozatindítást és így a pince ezen részét boltozatossá alakítják át. A súlyhárítóíves fal nyugati
vége o t t találkozik a konzolos fallal, ahova a konzolos fal — észak felől számított — negyedik
konzola esett volna. Levésett konzol helyét i t t nem találtuk, t e h á t nem zárható ki, hogy a két
fal egyszerre, egy időben, vagy közel egy időben épült.
A konzolos ház EK-i végénél egy k ú t került elő. A kur, déli oldalán a falkorona 166,63 m, alját
104,28 m mélyen találtuk meg. A k ú t falára feltapadt rétegek és a belőle kikerülő föld más jellegű,
a k e t t ő nem egyezik egymással, így feltételezhető, hogy a k u t a t egyszer betemették, majd ismét
kiásták és újra betemették. A másodszori betemetés a leletanyag tanúsága szerint már 1686 után
történt. A leletekből egy festett korsót emelnék ki, melyet egészen a k ú t alján találtunk (VIII. t.).
Ügy tűnik, hogy a k ú t maga korábbi mint a konzolos ház. A k ú t északi falát a fekete humuszba
vágták bele. Ennél a falnál, valamint a kút ÉNY-i falánál is — melyet a fekete humuszra épí
t e t t e k — megfigyelhető volt a kövek között a sárgás, általában a XIII. századra jellemző ha
barcs. A kút keleti falától észak felé is fut tovább fal (3. kép). E két fal találkozásánál hamus
gödröt találtunk, amelyből Árpád-kori kerámia került elő. Erre a hamus gödörre épül rá az észak
felé induló fal és ehhez a falhoz később építik hozzá a k ú t északi falát.
A kúttól északi irányba futó falon falelválást is meg lehetett figyelni. Az i t t már a fekete
humuszra alapozott fal nyugati oldala mellett a szikla 165,65 m, a fekete humusz teteje 166,08
m magasságban található. 166,15 m magasan egy korai, minden bizonnyal XIII. századi járószintet találtunk, a falkorona pedig 166,24 m magasságban m a r a d t meg. Ez, a kúttól északra
futó fal is sárgás habarccsal készült. Egy helyen mintha kelet felé lenne leágazása, majd észa
kabbra befut egy kelet-nyugati irányú falba. Ez a K—NY-i irányú fal — úgy tűnik — eredetileg
pillér lehetett, majd a pillért és az északi irányba futó falat összekötötték.
A városfaltól délre az armírozott sarkú falnak sikerült a keleti falsíkját megfogni ós több méter
hosszan követni déli irányban. A faltól keletre egymás a l a t t három járószint került elő. A felső,
kövezett útszintet az armírozott falsaroktól a konzolos ház — észak felől nézve — 2. konzolának
vonaláig, mintegy 27 méter hosszan lehetett követni. E z t az u t a t a török korban készítették. 2
Az armírozott falsaroknál 167,01 m, a konzolos háznál pedig 167,50 m magasságban fut az ú t
tehát északról déli irányban emelkedik. Különösen a konzolos ház — észak felől nézve — 2. konzolától észak felé induló 11 méter hosszú szakaszon, közvetlenül az ú t fölött egy vastag égési réteg
figyelhető meg. Ez az 1686-os ostrom pusztulási rétege.
Az armírozott sarkú fal keleti falsíkjának keleti oldalán a felső útszint a l a t t agyagos, helyenként
téglás és köves járószint található. Ez alatt pedig újabb kövezett útszint került elő, melynek
átlagos magassága 166,30—166,35 m között mozog. (4. kép) Az útszinteket egy kelet-nyugati
metszettél átvágtuk és i t t leástunk a szikláig. Kiderült, hogy az alsó útszint és az agyagos járó
szint között középkori és török kori leletek találhatók, az agyagos járószint felett már csak török
kori lelet fordul elő. Az alsó útszint melletti beásásból 4 darab X V I I . századi velencei arany
dukát került elő. (A IX. t. 1. képén látható darabból hármat, a IX. t. 2. képén láthatóból pedig
egyet találtunk.) Az alsó útszint alatt viszont már csak Árpád-kori leletek kerülnek elő. Közvet
lenül az alsó útszint alatt találtunk két cserépbogrács-töredóket (X. t. 1—2. ké]3),3 kissé mé
lyebben pedig sikerült megfogni azt a sárgás színű, vastag, keményre letaposott habarcsréteget,
2 Lencse: i. m. HK 1987/2., 370—371. o.; HK 1987/4., 806. o.;HK 1988/1., 182. és 185. o.
3 Az azonosítás Takács M.: Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia Archaeologica Hungarica,
Bp., 1986. alapján történt.
X. 1.1. perem: d/XII/63 ? /V/7
Leírása: A peremtöredék átlagosan iszapolt, fehér, éles törésfelületű kaviesszemcsékkel soványított. A belső felü
leten jól kitapinthatók a formálás menetének nyomai: majdnem vízszintesen egymás fölött sorakozó kidomborodó
övek, illetve árkok. Kézikorongon formált, felülete díszítetlen. Égetése a korban átlagos minőségű, a törésfelületen
három rétegű. A belső mag sötétszürke, a külső 1 mm vastag réteg halvány vörösbarna. Munsell: 2,5 YR 6/4—5
YR 6/4. A külső felület használat közben bekormozódott. Textúrája az átlagosnál érdesebb. Állapota: 1 db töredék.
Méretek: oldalfalmagasság: 4 cm, falvastagság: 6—9 mm.
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a m e l y valószínűleg a városfal építési szintje l e h e t e t t . 4 E z a l a t t a h a b a r c s r é t e g a l a t t m i n t e g y
2 5 c m - r e l I I . A n d r á s e z ü s t d é n á r j a k e r ü l t e l ő . 5 A z a l s ó ú t s z i n t e n egy k i s e b b , É í í Y - i i r á n y b a futómélyedést l e h e t megfigyelni, m e l y valószínűleg vízelvezetés céljára szolgált.
X . t. 2. perem: d/XII/114 ? /II/23
Leírása: A peremtöredék átlagosan iszapolt, fehér, éles törésfelületű kavicsszemcsékkel soványított.' Kézikorongon
formált, felülete díszítetlen. Égetése redukált, a korban átlagos minőségű, a törésfelületen három rétegű. A belső-'
mag sötétszürke, a külső 1 mm vastag réteg még egy árnyalattal sötétebb szürke. Használat-közbsh minď a külső,'
mind a belső felület bekormozódott, a külső erősebben mint a belső. Textúrája az átlagosnál érdesebb.. A külső felü
letet elsimították. Állapota: 1 db töredék. Méretek: oldalialmaga3ság: 3,2 cm, falvastagság: 7—9 mm.
4 Bencze: i. m. HK 1988/1., 179—182. o.
5 Réthy L.: Corpus Nummorum Hungáriáé I. Bp., 1899. kat. sz. 209.; Unger E.: Magyar Éremhatárőzó. 2. kiad.,'
I. k. Bp., 1974. kat. sz. 157.; Huszár L.: Münzkatalog Ungarns von 1000 bis heute. Bp., 1979. kat. sz. 247.
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4. sz. kép
Az armírozott falsaroknál két, egymásra r a k o t t kváderkő maradt meg, az alsó kváderkő alja,
egyben az alapozás teteje, 166,40 m magasságban található. Az armírozott sarkú fal dél felé
folytatódó E—D-i irányú folytatása már vágja az útszint alatti rétegeket, a fal alapozásakor pedig
a már meglévő útszintet vették alapul. Mindezek alapján ez a fal, mely a konzolos háztól nyugat
r a található következő telek házának nyugati fala volt, legkorábban a XIV. században épülhe
t e t t . Ez az épület, csakúgy, mint a konzolos ház, a török korban még használatban volt. G
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán sikerült egy középkori telek területét feltárni
és megtaláltuk a nyugat felé eső következő telek házának keleti falát is. A két ház között 5,40 m
széles utca húzódott, melyen keresztül a patkótornyot lehetett megközelíteni. A kelet felé eső
következő telek nyugati falát még nem sikerült meghatározni. Pataki Vidor rekonstrukciója a
középkori Tavasz utcától nyugatra négy középkori telket feltételez. 7 A Czobor-család háza való
színűleg i t t állt. 8 A Perényi-család háza is ezen a területen volt. Mint egy 1411-ben kelt oklevélből
kiderül, Zsigmond király Perényi Péter máramarosi ispánnak adományoz egy házat a Szombat
piacon. 9 A ház eredetileg Bélai Sebestyén deák, egykori sókamaraispáné volt, majd pedig Csáki
Miklós erdélyi vajdáé, akivel a király Bihar megyei Homrok királyi birtokáért elcseréli a házat,
majd továbbadja azt Perényi Péternek. 1411-ben a ház keleti szomszédja Zalai Péter, a nyugati
pedig Tekös J a k a b , mindkettő budai polgár. 10 E g y 1427-es oklevélből arról értesülünk, hogy
László fia J á n o s megkapja Maróti Kis (Parvus) János lakóházát a Szombat-piacon. Ez a ház
Perényi János nemes és Benedek városi cohospes házának közvetlen szomszédságában található. 1 1
6 Bencze: i. m. HK 1987/2., 372. o.
7 Pataki V.: A budai vár középkori helyrajza. Bud Rég XV, 1950. 264. és 260. o., 9. kép.
8 Pataki: i. m. 9. kép
9 Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára (a továbbiakban : OL DL) 70.798. sz. közli Kumorovilz, L. B. : Budapest
történetének okleveles emlékei. III. k/1., Bp., 1987. 302., 586. sz.; Pataki 1412 alatt hozza az oklevelet: Pataki: i. ni.
2Ö4., 292. o. 61. j .
10 ...quandam curiam seudomum nostram, in nostra civitate Budensi, in foro sabbati, in vicinitate curiarum seu
domorum ab oriente vidi. íiliarum necnon generorum condam Petri dicti de Zala, ab occidente verő Iacobi dicti Tekeus,
civium dicte civitatis nostre Budensis existentem et habitam, que alias Sebastiani litterari de Bela, pridem camararum
ealium nostrorum comitis prefuisset et in virum magniflcum Nicolaum Chak, alias wayuodam nostrum Transsiluanensem devoluta ...extitisset.OL DL 70.798. sz.
11 ...quod prefatus lohannes filius Ladislai domum habitations prelibati Iohannis parvi in predicto foro sabbati,
incontigua vicinitate domorum nobilis viri Iohannis de Peren et Benedicti linicide cohospitis nostri... közli Kumoromtz: i. m. ü l . k/2., Bp., 1987. 118—120., 909. sz.
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1452-ből származik Perényi János tárnokmester ítóletlevele, melyben Perényi Péter fia J á n o s
házát, annak adóssága miatt, Farkas zsidónak ítéli. 12 1452-ben a Perényi-ház szomszédságában
a bakonybéli apát háza és Kelemen, Pálóczi László országbíró országbírói ítélőmesterének háza
található. 1 3 E g y 1488-ból származó oklevélben Báthori I s t v á n országbíró előtt néhai Perényi
J á n o s fia János, valamint annak fiai tiltakoznak, mert Tamás (győri) püspök ós a győri k á p t a l a n
házukat, 1 1 Máté mészáros budai polgár pedig kertjük egy részét elfoglalta. 16 (Spekner
Enikő
segítségét ezúton is megköszönöm.)
Az 1687-es R a b a t t a - H a ü y térkép közli a Vár akkori telekbeosztását is. Ezen a térképen a m a i
nyomdaépület területén futó Országház utca nyugati falsíkjától a Bécsi kapu térig 8 telek talál
ható, ettől a falsíktól nyugatra viszont nincs telekbeosztás. 1 * Az 1687-es térképet mai 1:1000 tér
képre vetítve 1 7 és a lábadatokat méterre átszámítva a következőket kapjuk: a fent említett
nyolc telek háza utcafrontjának méretei közül a 218-as a legkisebb, v 7,69 m, a 217-es
a legnagyobb, ez 29,39 m ; a 217-es telek nyugati végétől a mai Hadtörténeti Múzeum T ó t h
Árpád sétány felé eső falsíkjáig számított távolság mintegy 120 méter. A X I I I . századi városfal
ettől a falsíktól még nyugatabbra futott. 1 8 H a 30 méter körüli utcafrontokkal számolunk, akkor
pont négy ház esne a területre, ahogy P a t a k i feltételezte.
A konzolos ház 7,40 méter széles. A kelet felé eső következő telek nyugati h a t á r á t nem ismer
jük. A konzolos háztól Ny-ra eső ház keleti zárófala és a konzolos ház keleti zárófala között — az.
u t c á t is beleszámítva — 12,80 m a távolság. Az említett 8 telek utcafrontjának átlagméreteire,
kerekítve, 16—16 métert számolhatunk. E z t alapul véve a 217. számú telektől nyugatra eső
mintegy 120 méteres szakaszon akár 7—8 középkori ház is állhatott.
Az ez évben előkerült látványosabb leletek közül megemlítenék egy sárga mázas kis játék lovacskát (VII. t. 1. kép), melyen az átfúrás talán arra utal, hogy talán befogták valamilyen
kocsi elé, két kínai porceláncsésze töredéket (XI. t. 1—2. kép), talpuk belső felén díszítéssel,
valamint egy kőcserépből készült korsót (XII.
t.).
A terület sorsa a következő képpen alakul: a X I I I . századi városfalat és a patkótornyot helyre
állítják, a konzolos házat és a többi falmaradványt visszatemetik és az udvar burkolatában
fogják a helyüket jelezni, majd visszakerül az udvarra a haditechnikai park. J ó lett volna azudvar további részein is ásatást folytatni, hiszen m á r az eddigi munka is nagyon jelentős ered
ményeket hozott. Az okleveles adatok szerint pedig — talán éppen a feltárásra került konzolo»
házban—olyan fontos emberek laktak valamikor, mint Csáki Miklós erdélyi vajda, vagy Bakócz
T a m á s , akkor még győri püspök, a későbbi esztergomi érsek.

12 Perényi Péter fia János 1451. március 20-án kötelezettséget vállalt Perényi János tárnokmester e)őtt arra, hogy
32 forint adóssága és annak 9 évi kamata, azaz 310 aranyforint fejében budai házát átadja Farkas zsidó budai
lakosnak, ha október 6-ig az adósságát nem fizeti meg. Mivel az adós nem tudott fizetni, ezért a tárnokmester 1463*
szeptember 20-i ítéletlevelében Farkas budai zsidónak ítéli a budai házat és abba beiktatja ót. OI> DL 70.900. ea.
13 ...domum euam in foro Sabbati in civitate Budensi habita in vicinitatibus domorum abbatis de Beel et magistri
dementis prothonotarii domini comitis Ladislai de Palocz iudicis curie regie sitam et locatam... OL DL 70.900. BZ.
14 ...quandam domum lapideam ipsorum protestantium in area Zombathel vocatam hie in eŕvitate Budensi i»
opposite ecclesie Beate Marie Magdalene... OL DL 71.012. sz.
15 ...certam particulam cuiusdam orti ad eandem domum pertinentis... OL DL 71.012. gz.
16 A területre vonatkozóan 1. Bencze: i. m. HE 1987/2., 384. o.
17 Weidinger, Ov. -Horler, F.: A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai. TBM XI., 1956. 29—31 .o. és a mel
lékletek.
18 H. Qyürlcv K.: Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán. Arch. Ért., 105., 1978. 47., 17. kép.
— 137 —

I. tábla

II. tábla

III. tábla

IV. tábla

V. tábla

VI tábtit,

Vil tábla

VIIL

táhla

IX. tábla

X. tábla

Xí. tábla

XII. tábla

TARTALOM

TANULMÁNYOK
V E S Z P R É M Y LÁSZLÓ
T Ó T H SÁNDOR LÁSZLÓ

Szent István felövezéséről
— — — —
Avác—verőcei csata, 1697. november 2—9. —

—
—

—
—

3
14

KÖZLEMÉNYEK
CSENDES LÁSZLÓ
CSONKARÉTI K Á R O L Y

Három, Magyarországot ábrázoló kéziratos térkép a bócai
Kriegsarchivban — — — — — — — — —
Az Osztrák—Magyar Monarchia haditengerészetének
hadműveletei az első világháborúban, 1916—1917

34
41

FORRÁSKÖZLEMÉNYEK
KELENIK JÓZSEF
RÁKÓCZY ROZÁLIA
MOLNÁR ANDRÁS

E g y fogoly török tiszt vallomása
őrség állapotáról 1597-ből — —
I . Lipót fejadórendelete — —
Árvay Sándor emlékirata — —

a győri
— —
— —
— —

v á r és hely
— — —
— — —
— — —

74
78
94

SZEMLE
K R I S T Ó GYULA (Szerk.)
NORMAN H O U S L E Y
J É R Ô M E BODIN—
—PHILIPPE
CART-TANNEUR

Az államalapító. Tanulmányok (Bázsó Gyula)
— —
The Avignon Papacy and the Crusades, 1305—1378
(Veszprémy László) — — — — — — — —
Hussards Parachutistes (Zachar József)
— — —
A magyarországi hadjárat, 1849. Orosz szemtanúk
a magyar szabadságharcról (Hermann "Róbert)— — —
Voenno-isztoricseszkij Zsurnál, 1987. 7—12. ez. (Len
gyel István) — — — — — — — — — —

115
117
118

120
123

KRÓNIKA
BENCZE ZOLTÁN

Beszámoló a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udva
rán 1988-ban folytatott feltárási munkáról — — —. 131

144

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ
ЛАСЛО ВЕСПРЕМИ
ШАНДОР ЛАСЛО ТОТ

Традиция подпоясывания мечом венгерского короля
Иштвана Святого
— — — — — — — —
Битва при Ваце—Верёце (2—9 ноября 1597 г.) — —

3
14

СООБЩЕНИЯ
ЛАСЛО ЧЕНДЕШ
КАРОЙ ЧОНКАРЕТИ

Три рукописных карты, изображающие Венгрию, в
военном архиве в Вене
— — — — — — —
Операции военно-морского флота Австро—Венгерской
Монархии в первой мировой войне, 1916—1917 гг.

34
41

ИСТОЧНИКИ
ИОЖЕФ КЕЛЕНИК
РОЗАЛИЯ РАКОЦИ
АНДРАШ МОЛЬНАР

Показание одного пленного турецкого офицера о со
стоянии дьёрской крепости и гарнизона от 1597 года
Указ Леопольда I о подушной подати — — — —
Мемуары Шандора Арваи — — — — — — —

74
78
94

ОБЗОР
ДЬЮЛА КРИСТО (редактор)
НОРМАН ХУСЛЕЙ
ЖЕРОМ Б О Д Э Н ФИЛИПП КАРТ-ТАННЁР

* **

Учредитель государства. Статьи. (Дьюла Ражо) — — 115
Тпе АУ1ЕПОП Рарасу апо! Ше Сгизаёез, 1305—1378.
(Ласло Веспреми) — — — — — — — — — 117
Низзагйз Рагаспийз^ез (Йожеф Захар)— — — — 118
Венгерская компания, 1849. Русские свидетели о вен
герской борьбе за свободу (Роберт Хер манн) — — 120
Военно-исторический журнал, 1987, № 7—12 (Иштван
Ленделъ)
_ _ _
— _ _ _ _ _ _
123
ХРОНИКА

ЗОЛТАН БЕНЦЕ

Отчет о раскопках, проведенных в 1988 году во дворе
Военно-исторического Института и Музея — — — 131

— 145 —

.'

INHALT

STUDIEN
LÁSZLÓ VESZPRÉMY
SÁNDOR LÁSZLÓ T Ó T H

Die Überlieferung der Umgürtung König Stephans des
Heiligen von Ungarn m i t dem Schwert — — — —
Die Schlacht von Waitzen—Virovititz (ung. Vác—Ve
rőce) zwischen 2 . - 9 . 11. 1597 — — — — — —

ä
14

MITTEILUNGEN
LÁSZLÓ CSENDES
K Á R O L Y CSONKARÉTI

Drei Ungarn darstellende handschriftliche Landkarten
im Wiener Kriegsarchiv — — — — — — —
Kriegsoperationen der Kriegsmarine der ÖsterreichischUngarischen Monarchie im Ersten Weltkrieg, 1916—
1917
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

34
41

QUELLENPUBLIKATIONEN
JÓZSEF KELENIK
ROZÁLIA RÁKÓCZY
ANDRÁS MOLNÁR

Aussage eines gefangenen türkischen Offiziers über den
Zustand der Raaber Burg und Garnison aus dem Jahre
1597
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kopfsteueredikt Leopolds I . — — — — — —
Memoiren von Sándor Árvay — —
— — — —

74
78
94

RUNDSCHAU
GYULA K R I S T Ó (Hg.)
NORMAN H O U S L E Y
J E R O M E BODIN—
P H I L I P P E CART-TANNEUR
* * *
* * *

Der Staatengründer. Studien (Gyula Rózsó)
The Avignon Papacy and the Crusades,
(László Veszprémy)
— — — — —
Hussards Parachutistes (József Zachar) —

— — —
1305—1378
— — —
— — —

Der Ungarn-Feldzug, 1849. Russische Augenzeugen über
den ungarischen Freiheitskrieg (Robert Hermann)—
—
Voenno-istoritscheskii Schurnal, 1987, Nr. 7—12 (Ist
ván Lengyel)
— — — — — — — — —

115
117
118

120
123

CHRONIK
ZOLTÁN BENCZE

Bericht über die Ausgrabungsarbeiten im J a h r e 1988
auf dem Hof des I n s t i t u t und Museum für Kriegsge
schichte— — — — — — — — — — —

— 146 —

13L

AZ 1849. FEBRUÁR 26-ÁN ALAPÍTOTT MAGYAR KATONAI ÉRDEMREND ELSŐ ADOMÁNYOZÁSA

II. Osztály

III. Osztály

1849. március 8.

1849. február 27.

Kiss Ernő altábornagy
Vetter Antal altábornagy
Bem József tábornok
Damjanich János tábornok
Görgei Arthur tábornok
Perczel Mór tábornok
Guyon Richárd ezredes

I. Osztály
1849. március 21.
Bem József altábornagy

A 19. sorgyalogezred
3. zászlóaljának
csapatzászlója

Ara: 16 Ft

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:
1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés"
kívánalmainak.
2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve — új
szerző esetében — külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munka
helyét, beosztását és tudományos fokozatát.
3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegé
szítésekre) már nincsen lehetőség.
4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5—2,5 íves kéziratot tekinti — a jegy
zetapparátussal együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok m i a t t nehezen
tudunk közölni. (Egy ív: 22 géppel írt oldal, oldalanként 2S sorral, soronként 65 leütéssel.)
5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatot is az első pél
dánnyal azonos — nem másoló — papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetüs írógéppel.
Az esetleges javításokat a második ós harmadik példányra is kérjük rávezetni.
6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab
számokkal számozza, a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással.
7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak
olyan kivételes esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus le
het.
8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történ
jék. A hivatkozott m ű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője
és pontosan tüntesse fel a levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat.
9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és
könyvcímek kivételével.)
10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és ide
gen nyelvű kiadványok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt
kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg.
11. Nyomdatechnikai ós terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot foga
dunk el. A szerző a számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz,
feltüntetve minden ábra és táblázat hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban
pedig a táblázatok és ábrák helyét.
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TANULMÁNYOK

CZIGÁNY ISTVÁN

A MAGYARORSZÁGI CSAPATOK SZEREPE A TÖRÖK ALÓLI
FELSZABADÍTÓ HÁBORÚBAN

„Nem kétjük szomorú szívvel ne érezne Nag[yság]tok s keg[ye]lmetek Hazánk
nak ennyi esztendőtül fogván siralomra méltó el pusztulását, s édes Nemzetünknek
ily szertelen romlását, mellyet mys mint Hazánknak ighaz Fiai szomorú szível, s
könyves szemmel szemlélvén kívántuk és kíványuk ma is tehetségünk szerént mun
kálkodtunk s munkálkodgyuk is annak réghi jó állapatra minden királytul adatott,
s királyi Diplomával meg erősített réghi szép szabadságira való jutását ... Ezek
penigh minden Szent kiralyoktul adatott Diploma szerént megh lévén gondolkozzék
Nag[ysá]gtok s k[e]g[yel]metek mindenütt szomszédségunkban ezennel meg emész
tő Hatalmas Török Nemzetnek Contentatiója [hadakozása] felöl, kitúl Isten után,
csak az néki való kedv keresésünk, ha megh oltalmazhattya, s tarthattya zegóny
Hazánkat..." 1 E patetikusan csengő sorokat az „Istennek Dicsőségiért, és Hazájak
szabadságiért bujdosó s fegyverben levő Űri Fő Nemesi és Vitézlő magyari rendek"
intézték 1681 májusában a Sopron városában ülésező országgyűlés résztvevőihez.
Ám e megindító levélrészlet nem csak a protestáns retorika erényeit csillogtatta
meg, hanem a sorok mögött a véresen komoly valóság rejlett. Az ország magyar és
nem magyar népei már több mint egy évszázada szakadatlan harcban álltak az osz
mán hódítókkal. A XVII. század utolsó harmadában a Török Birodalom katonai
és politikai befolyása igen nyomasztóvá vált. Érsekújvár és Várad török kézre
kerültével számottevően megerősödtek a porta hadászati pozíciói. Valamilyen for
mában szinte az ország egész területe az oszmánok érdekszférájába tartozott. Délen,
valamint az ország középső részem a török volt az úr. Apaffi Mihály erdélyi fejede
lemsége éppen úgy az oszmánok vazallusa, mint Thököly Imre felső-magyarországi
fejedelemsége. I. Lipót Habsburg császár és magyar király hatalma már csupán
a Garamtól nyugatra eső területekre, illetve a Dunántúl keskeny sávjára korlátozó
dott.
Az a számtalanszor hangoztatott megállapítás, mely szerint Magyarország a ke
reszténység védőbástyája, kétségtelenül sok valóságelemet tartalmaz, de az is tör
ténelmi tény, hogy az idegen hódítás megállítását csak külföldi segítséggel lehetett
elérni.
Már a XVII. század elején csupán a magyarországi végvárvonal fenntartása
évente 2 300 000 forintba került. Ebből az ország adóbevételei alig félmillió forintot
fedeztek.2 Viszont a magyarországi oszmán uralom felszámolása több tízezres
1 Copia Literamm Hungarorum Exulantium Kaposs 1681. május 27. Kosztolányi cs. levéltára (Csehszlovákia),
Magyar Országos levéltár (a továbbiakban: OL), Filmtár C 681. doboz.
2 Benda Kálmán: A magyar végvári vonal fenntartásának költségei a XVII. század elején. In.: Studio, Agriensia
3. Tanulmányok. Eger, 1983. 54—56. o.
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mozgó haderő felállítását igényelte, amit csakis egy európai koalíció keretein belül
lehetett megvalósítani. Jó példa erre az 1663—1664-es törökellenes szövetség, mely
nek megalakítását elsősorban a hadban álló országok, Velence és Magyarország kez
deményezték. A közös fellépés gondolatát a pápa és Rajnai Szövetség felkarolta,
s véghez vitte a lehetetlent, összefogta a két rivális nagyhatalmat, Franciaországot
és a Habsburg Birodalmat. 3
A szövetséges csapatok 1664. augusztus l-jén győzelmet arattak Köprülü Ahmed
nagyvezér seregem. Ám a vitathatatlan siker ellenére a császári udvar alig tíz nap
múlva a status quo alapján békét kötött. I. Lipót császár e váratlan lépése meg
döbbenést és zavart keltett Európa-szerte. A magyar királyságban és az erdélyi
fejedelemségben elkeseredést, majd ellenállást szült a békekötés, mely ,,...a német
császárnak nagy kisebbségivel, Magyarországnak pedig felette nagy kárával s rom
lásával" járt. 4
Lipót császár és tanácsadói természetesen tisztán látták, hogy a vasvári béke meg
kötése igen heves ellenérzéseket fog kiváltani. Viszont Arçy látszott, hogy a török
ellenes háború a francia befolyás alatt álló Rajnai Szövetség vezetésével bontakozik
ki, mely a Habsburg dinasztia számára beláthatatlan politikai és gazdasági károkat
és súlyos presztízsveszteséget okozott volna. A császári politikusok a magyarok
háborús áldozatvállalásával is igen elégedetlenek voltak, sőt olyan vélekedések is
lábra kaptak, hogy a magyarok el akarnak szakadni a Habsburg Birodalomtól, vagy
más uralkodót választva, vagy pedig a törökkel szövetségben. Mindezek mellett
a háború folytatása katonai okok következtében is kétségessé vált, így az udvar
inkább a „népszerűtlen" béke mellett döntött. 5
Ennek következtében a magyar társadalom igen széles rétegei újfent szembe
kerültek a császári udvarral. Ellenállásuk a Wesselényi Ferenc nádor nevével fém
jelzett főúri összeesküvésben öltött testet, amely 1670 tavaszán egy sikertelen fel
kelésbe torkollott. A felkelés bukását követő megtorlás kis- és középnemesek, vég
vári katonák, parasztok ezreit tette földönfutóvá, bujdosóvá, akik a Habsburgelle
nes kuruc mozgalom bázisát alkották. A császári politikából kiábrándult nemesi
rétegek, s a vitézlő rend tagjai jobbára az erdélyi fejedelemség példáját tartották
követendőnek, mely egyre inkább a török orientáció felé sodorta a bujdosók moz
galmát.
A Habsburg adminisztráció elsődlegesen az összbirodalmi érdekeket érvényesítette
politikájában. Ezek a magyarországi érdekek kárára változtak, hiszen a század
utolsó harmadának európai horizontú politikáját az oszmánokkal való szembenál
lást is meghatározó Bourbon—Habsburg ellentét uralta, különösen IV. Fülöp spa
nyol király halála után, amikor a Habsburg politika irányítóinak egy csoportja
s spanyol trón megszerzését helyezte előtérbe.
I. Lipót és tanácsadói jól tudták, hogy birodalmuk gazdaságilag és katonailag
egyaránt gyenge egy kétfrontos háború megvívásához, így, a magyar királyság
érdekeit háttérbe szorítva, csupán a portával fennálló békés viszony megőrzésére
törekedtek. 6 Lényegében Lipót császár is azt az elvet követte, hogy jobb valamit
a török ellenében elveszteni, mint egyetlen lépést megengedni a Habsburg ház ellen.7
XIV. Lajos, a nagy ellenfél, hasonlóan gondolkodott, hiszen minden veszély,
mellyel a Habsburg dinasztia szembe nézett, hatalmát erősítette, s egyben lehető3 R. Várkonyi Ágnes: A Liga Sacra Európája. Levéltári Szemle (a továbbiakban : LSz), 1986/3. sz.
4 Cserei Mihály: Erdély históriája (1661—1711). (Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Bánkuti Imre) Budapest,
1983. 59. o.
B Bóka Éva: Jean de Vandel Magyarországról (Párizs, 1688). Történelmi Szemle, (a továbbiakban: TSz) 1985/4. sz.,
596. o.
6 HUQO Hantsch: Die Geschichte Österreichs 1648—1918. Band II. Graz—Wien—Köln, 1953. 41. o.
7 Paul Wentzke: Feldherr des kaisers Leben und Taten Herzogs Karl V. von Lothringen. Leipzig, 1943. 94—95. o.
8 Ekkehard Eickhoff: Venedig, Wien und die Osmanen. München, 1970. 338—339. o.

— 152 —

séget jelentett arra, hogy a majdani spanyol örökséget megszerezze.8 E célt szol
gálták az úgynevezett „réuniós kamarák", támogatták az oszmánok Habsburg
ellenes terveit, s a magyarországi kuruc mozgalmat. A „napkirály" terjeszkedő po
litikája számos sikert könyvelhetett el a nyolcvanas évek elejére. A nymwegeni bé
kében (1678) XIV. Lajos megszerezte Spanyol Németalföld jelentős részét, a Rajna
menti területeket, sőt Strassbourg 1681 szeptember végén történt elfoglalásakor L
Lipót császár beérte a szóbeli tiltakozással. Mindezek alapján a nyolcvanas évek ele
jén a Habsburg Birodalom meggyöngülni látszott. Lipót császárt, mint a Német—
Római Birodalom fejét, sorozatos terület- és presztízsveszteségek érték, éppen azo
kon a területeken és éppen ott, ahol támaszt keresett és remélt az oszrftán hódítókkal
szemben. Erőit jelentős mértékben lekötötte a francia hegemón törekvések elleni
harc, ám az akkor még békés Török Birodalom szemmel láthatóan háborúra készült.
Arra azonban szinte senki sem számított, hogy az oszmán hadak 1683. szeptember
13-án Bécs alatt olyan súlyos vereséget szenvednek, és olyan kedvező külpolitikai
fordulatok állnak be, melyek lehetővé tették a másfél évtizedig elhúzódó törökelle
nes felszabadító háború megvívását. Ennek eredményeként a Temes-vidék és
Belgrád kivételével Magyarország felszabadult az oszmán uralom alól. Az ország
területének egésze bekapcsolódhatott a Habsburg Birodalom gazdasági és társa
dalmi vérkeringésébe, amely ha nem is képviselte Európa nyugati részének dina
mizmusát, de mindenképp kedvezőbb kereteket adott a fejlődésnek mint a Török
Birodalom.
Természetes, hogy a területileg és politikailag megosztott, gazdaságilag fejletlen
magyar királyság katonailag és politikailag egyaránt alárendelt szerepet játszhatott
a török ellenes háborúban. Véleményünk szerint e kérdéshez az ország hadipotenciál
jának vizsgálatával kell közelíteni. Eközben természetesen nem feledkezhetünk meg
a politikai motívumokról, s a gazdaság meghatározó szerepéről, de arról sem, hogy
az ország fegyveres ereje milyen mértékben felelt meg a korszak hadügyi követelmé
nyeinek.
Egy ország hadipotenciáljának igen jellemző paramétere területének hadállító
képessége, vagyis a fegyveres erőnek a lakosság számhoz viszonyított aránya. Ennek
meghatározása a XVII. század utolsó harmadában igen nehéz feladat, miután
Magyarország népességére vonatkozóan nagyon szélsőséges eredmények láttak nap
világot a két és félmilliós és négy és félmilliós lélekszám között. 9 Nemcsak az értékel
hető források viszonylag korlátozott száma okoz gondot, hanem az is, hogy a paraszti
lakosságnak és a nemességnek az adózási rendszert kijátszó törekvései következté
ben az összeírások rendkívül torz képet mutatnak, s az adatokat szigorú forrás kriti
kának kell alávetnünk. 10 A meggyöngült, vagy alig funkcionáló központi hatalom
nem is volt képes az adózók összeírására. Emellett a földbirtokosok jobbágyaik je
lentős hányadát eltagadták az adószedők elől. Nagyobb hadjáratok idején a falvak
lakossága sokszor erdőkbe, mocsaras helyekre menekült, ahol néha több hónapot is
eltöltöttek. Ha eközben érkeztek az összeíró biztosok, a helységet természetesen
üresen találták. A legújabb demográfiai kutatások azonban azt is kimutatták, hogy
a „déserta" megjelölés nem feltétlenül a helység lakatlan voltát jelentette, hanem
például azt is, hogy különböző okok következtében — háborús pusztítás, rossz ter
més, újratelepülés — a lakosok nem voltak adófizetésre kötelezhetők.11 Viszonylag
régebben ismert az is, hogy a dézsmaösszeírások inkább a társadalmi változásokat
9 Acsády Ignác: Magyarország Budavár visszafoglalása korában. Budapest, 1986. 35. o.; Magyarország történelmi
demográfiája (Szerk.: Kovacsics József) Budapest, 1963. 150. o.
10 Magyarország története, 1526—1686. 3. k. (Szerk.: Pach-Zsigmond Pál—R. Várkonyi Ágnes) Budapest, 1985.
938. o.
11 Dávid Zoltán: Az 1692. évi összeírás forrásértékein.: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. IX. (Szerk.:
Gazdag István) Debrecen, 1982. 118—119. o.; Bársony István: Bihar megye adózó népessége a XVLT. században.
Magyar Történeti Tanulmányok XVI., 1984. 7—8. o.
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mutatták, semmint a népesség reális nagyságát. Báránd esetében az 1692. évi portális összeírás 15 család meglétét jelezte, viszont az ugyanebben az évben kelt dézs
majegyzék öt juhosgazdájából három nem szerepel a portális összeírásban.12 Ugyan
csak a különböző adóösszeírások bizonytalan eredményeire utal az is, hogy míg 1692
őszén Kábán 156, Bárándon mintegy 60 lakost írtak össze, addig az említett tele
pülésekről alig két év múltán a tatárok 230 illetve 100 embert hurcoltak el.13
Éppen ezért a legutóbbi évek demográfiai kutatásai rámutattak arra, hogy az
oszmán uralom éveiben a népességfejlődésben inkább a stagnálás volt a jellemző,
s nem a fogyás. Mint már utaltunk rá, a háborúk elől a falvak népessége erdőkbe
és mocsarakb« menekült, de egy jelentős részük északra húzódott: a biztonságosabb
nak vélt váruradalmakban, vagy a mezővárosokban keresett menedéket. Ennek
eredményeként a mezővárosok lélekszáma igen megnövekedett. Debrecen lakossága
már a XVII. század hetvenes éveiben elérte a 15 000 főt, míg ez idő tájt Szeged 6000,
Berettyóújfalu 1800 lakost számlált.14 Figyelemre méltó tény például, hogy a
végvári vonalon fekvő murányi váruradalomban az 1670-es évek elejéig a lakos
ság folyamatos gyarapodását tapasztaljuk. 15 Hasonló tendencia érvényesült Ba
lassagyarmat és Buják váruradalmaiban. Különösen Buják várának esete figyelemre
méltó, mely a hozzá tartozó falvakkal együtt 1663-ban török uralom alá került, de
a települések elnéptelenedése nem regisztrálható.16 Tiszafüred a harcok következ
tében csak rövid időre néptelenedett el, mivel 1691-ben már újra adózott. Tisza
füreden 1696-ban 90, 1701-ben már 156 adózó jobbágyháztartást tartottak nyil
ván.17
Bár a magyarországi lakosságszám meghatározására irányuló kutatások még kez
deti stádiumban vannak, véleményünk szerint a háborús időszakok népességcsök
kenése korántsem volt olyan nagy mérvű, s a veszteség a békés időszakokban kiegyen
lítődött. Egyes számítások szerint például a hadjáratok és portyák által igencsak
megtépázott Bihar vármegye népessége 1692-ben 100—115 000 fő körül mozgott.18
Ezért elmondható, hogy a magyarországi populáció száma a XVII. század nyolc
vanas éveinek elején elérhette, sőt valamelyest meghaladhatta a négy milliót.19 A
visszafoglaló háború pusztításait, majd a Rákóczi szabadságharcnak a polgári la
kosság veszteségeit is beleszámítva közel nyolcvanezer áldozatát és a pusztító pes
tisjárvány majd négyszázezer halottját, úgy tűnik, a természetes szaporodás és az
egyre erősödő betelepítési hullám a XVII. század húszas éveinek elejére már pótolta.
Alig egy évvel a Rákóczi szabadságharc után már igen sok telepes érkezett. Káro
lyi Sándor feleségét, Barkóczi Krisztinát arról értesítette 1712 nyarán, hogy Sváb
földről több mint nyolcvanezren jönnek Magyarországra.20
A magyarországi népesség a XVII. század nyolcvanas éveinek elején területileg
négyfelé szakítva, politikailag és vallásilag megosztottan, olykor magában is meghasonlottan élte meg az újabb nagy törökellenes háborút. A magyar királyságnak
a törökellenes visszafoglaló háborúban betöltött szerepe vizsgálatakor figyelembe
kell vennünk az ország hadállító képességét is. Ez elsősorban a lakosságszám függ12 Báránd története és néprajza. (Szerk.: Balassa Iván) Báránd, 1985. 49. o.
13 Gonda Ferenc: Kába története. Kába, 1981.; Báránd története és néprajza: 49. o.
14 Debrecen története 1693—1848. 2. k. (Szerk.: Ránki György) Debrecen, 1981. 16—20. o.; Szeged története.
A kezdetektől 1086-ig. 1. k. (Szerk.: Kristó Gyula) 680. o. Szeged, 1985.; Berettyóújfalu története. (Szerk.: Varga
Gyula) Berettyóújfalu, 1981. 152. o.
15 IIa Bálint: Gömör megye. I. A megye története 1773-ig. Budapest, 1976. 353—356. o.
16 Balassagyarmat története 896—1962. (Szerk.: Balogh Sándor) Balassagyarmat, 1977. 37. o.; Pálmány Béla:
Végvárak Nógrád vármegyében a török kiűzése és az újratelepítés korában (1663—1703). A Nógrád Megyei Múzeu
mok Évkönyve XVII. Salgótarján, 1986. 37. o.
17 Nemes Lajos: Adatok Tiszafüred gazdasági és társadalmi életéhez. Zounuk 1. (A Szolnok Megyei Levéltár Év
könyve 1.) Szolnok, 1987. 53—54. o.
18 Bársony István: i. m. 45. o.
19 Welmann Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Budapest, 1979. 13. o.
20 Károlyi Sándor Barkóczi Krisztinának. Pozsonv, 1712. jűims 14.; Vonház István: A szatmár megvei német tele
pítés. Pécs, 1931. 188. o.
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vénye, de jelentős szerepet játszanak benne a haderő minőségi paraméterei, mint
a képzettség, a fegyverzet és a fegyelmi viszonyok. Emellett nem lebecsülendő ha
tása lehet a fegyveres erő működésére katonáinak politikai hitvallása, gazdasági és
társadalmi mentalitása.
Esterházy Pál nádor 1682 márciusában készült tervezetében az oszmánok elleni
háborúban a főnemesek, főpapok és vármegyék bandériumaiból 9180 gyalogosra és
3600 lovasra számított. A végvári katonaság létszámát ebben az időben már folya
matosan emelték. így csupán a győri generalátus területén egy 1682. szeptember
10-én kelt kimutatás szerint 959 huszár, 1300 hajdú, 64 tüzér és 26 önkéntes szolgált.
Viszont a főleg zsákmányra felfogadott katonaság létszámadatait nem ismerjük.21
Az 1682-es esztendő július havában egy császári jelentés az ellenség, vagyis a „ku
ruc király"-nak nevezett Thököly Imre gróf erejét 8000 lovasnak és 4160 gyalogos
nak mondja.22 Egy évvel később a királyi Magyarországról mintegy 17 000 lovast
és 8600 gyalogost kívántak hadba hívni az oszmánok ellen. Ebből mintegy 15—•
16 000 fő eleget is tett Esterházy Pál nádor parancsának. Ugyanakkor az oszmá
nokkal szövetséges Thököly Imre felső-magyarországi fejedelemségének fegyveres
ereje, nem kis részben a királyi haderő átállásának eredményeként, közel húszezer
főre emelkedett. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem hozzávetőlegesen 15 000 katonával
csatlakozott Kara Musztafa seregéhez.23 Ezt a mintegy 45—50 000 főnyi katonaságot
zömében a török uralomtól mentes, alig több mint három milliós országrészből to
borozták.24
Kérdés viszont, hogy a hadállítás lehetőségeit milyen mértékben merítették ki
a korabeli Magyarországon. Erről az erőfeszítésekről csak akkor kaphatunk reális ké
pet, ha adatainkat összevetjük Európa más országainak hasonló paramétereivel.
A töröktől szintén állandóan fenyegetett lengyel királyság az 1678—79-es háború
idején a közel nyolc millió lakosból 55 000 katonát állított ki. Korabeli vélemények
szerint a haderő létszámát már csak általános felkelés meghirdetésével lehetett
volna tovább emelni. Sobieski lengyel király 1683-ban a Habsburg uralkodó megse
gítésére 45 000 katonát mozgósított, s a különböző helyőrségekben 5—6000 embert
hagytak hátra. 25 Európa ekkor legnépesebb állama, a tizenkilenc milliós Francia
ország 260 000 főnyi hadsereget tartott fenn. A politikailag és katonailag ezekben
az évtizedekben megerősödő, közel tizenhat millió lelket számláló Orosz Birodalom
130 000 fős haderővel rendelkezett. Viszont az egykor szebb napokat látott hét milliós
Spanyol Monarchia hadserege már csak 70 000 katonára rúgott. Területéhez és né
pességéhez viszonyítva a legnagyobb létszámú fegyveres erőt Hollandia mondhatta
magáénak. A hat millió lakost számláló Németalföld, fejlett gazdasági és pénzügyi
erőforrásaira és a jól kiépített hadi gazdálkodási rendszerére támaszkodva, több
mint százezer főnyi hadsereget tudott korszerűen felszerelni, kiképezni, fenntarta
ni. 26
Amennyiben elfogadjuk a demográfiai kutatások azon legújabb eredményét, mely
szerint Magyarország lakossága a XVII—XVIII. század fordulóján négy millió
körül mozgott, akkor elmondható, hogy egy 45—50 000 fős haderő kiállítása és
viszonylag hosszabb idejű fenntartása az adott lehetőségek maximális kihasználását
jelentette. Igaz, a parasztság hadba hívásával ennél lényegesen nagyobb létszámú
21 Catalogus Militium ... Bécs, 1682. március 20. Esterházy Pál nádor iratai OL P 125. Filmtár 4736 doboz; A győ
ri főkapitányság katonaságának mustrája. Győr, 1682. szeptember 10. Haus- Hof- und Staatsarchiv, Wien, Kriegs
archiv (a továbbiakban: HHStA KA) Alten Feldakten 6. fasc. 187. es. 664—665. o
22 Specification der Tökölischen Reiterei. Terebes, 1682. július. HHStA KA Alten Feldakten 6. fasc. 187. es. 639.
fasc. ; Numerus Militium 1683. marty. 26. OL P. 123. Esterházy Pál nádor iratai. 4736. doboz.
2^ Nagy László: „Kuruc életünket megállván csináljuk." Társadalom és hadsereg a XVII. századi kuruc küzdel
mekben. Budapest, 1983.105. o.
24 Kovaesies: i. m. 133. o
25 Jan Wimmer: Viedeň 1683. Warszawa, 1983. 84. o.
26 Erről a témáról összefoglalóan: Geoffrey Parker: The „Military Revolution" 1560—1660—a Myth? The Journal
of Modern History, 1976/2. sz.; uő : Europe in Crisis. Glasgow, 1982. 23. és 70. o.
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hadsereget lehetett volna kiállítani, de a munkaerő ilyen tömeges méretű kivonása
a termelésből zavarokat okozott volna, hosszabb távon pedig a feudális gazdaság
megroppanását eredményezhette. Ennek számos jelét tapasztalhatjuk majd alig két
évtized múltán a Rákóczi szabadságharc idején, amikor a hatalmasra duzzasztott
fegyveres erő anyagi ellátása gyakorlatilag megoldhatatlanná vált, az újratermelés
ben pedig igen komoly zavarok keletkeztek.27
A magyar királyság hadipotenciálját a katonaság létszámán kívül meghatározta
fegyveres erejének minősége is. Ez pedig köztudottan az illető állam gazdasági ere
jének függvénye. Jelen tanulmányunk nem vállalkozhat ugyan arra, hogy mélyre
hatóan elemezze a magyarországi hadügy gazdasági hátterét és a török ellenes fel
szabadító háborúnak az országra gyakorolt gazdasági hatásait, de felvillantjuk
a hadügyi fejlődés olyan anyagi, és pszichikai momentumait, melyek alapvetően
meghatározták a magyarországi katonaság helyét és szerepét a szövetséges hadakon
belül.
A XVI. és XVII. században viharos gyorsasággal kiépülő új világgazdasági rend
szer, a technikai és technológiai fejlődés által dinamizált gazdasági növekedés átfor
málta a hadviselést. Az úgynevezett „hadügyi forradalom" nyomán a háború
dimenziói térben, időben és anyagi vonatkozásokban egyaránt kiterjedtek. A XVII.
században a hadseregek létszáma folyamatosan emelkedett, s a század végén már
több tízezer főből álló hadseregek csaptak össze. Kiképzésük, felszerelésük, ellátá
suk óriási anyagi áldozatokat követelt az államoktól, utánpótlásuk pedig olykor
áthidalhatatlan akadályokba ütközött. Különösen akkor, ha meggondoljuk, hogy
már a század elején az egy katonára jutó bagázsia mennyisége elérte a fél tonnát. 28
A fejlett nyugat-európai hadseregeknél, ahová a szövetséges csapatok zöme tar
tozott, a fő fegyvernemet a gyalogság alkotta. Csaták alkalmával három, vagy hat
soros felállást alkalmaztak. Formációit a hézagmentes tűzvezetés érdekében az új
erődítmények mintájára alakították ki. A tűzfegyverek technikai tökéletesedése,
valamint a nyolcvanas évek második felétől fokozatosan elterjedő szurony alkal
mazása jelentősen megnövelte a gyalogság tűzerejét, tűzgyorsaságát, s ennek nyo
mán ütőképességét. A lovasság a hadműveletekben gyakorlatilag alárendelt szerepet
játszott. Egységeik döntő többségükben nehéz vértesekből, illetve gyalogos harcra is
kiképzett dragonyosokból álltak. Ezek főleg a szárnyakon támogatták a gyalogság
hadmozdulatait, de adott esetben — e gy - e gy koncentrált rohammal — csatákat
eldöntő tényezővé válhattak, amint ez 1685-ben a tháti, 1687-ben a nagyharsányi,
1689-ben a grabovac-batocini és 1691-ben a szalánkeméni ütközetekben történt.
Könnyűlovassággal kiegészítve felderítésre rajtaütésekre, a táborok és az után
pótlási vonalak biztosítására alkalmazták őket, de részt vettek az általános roha
mokban is.
A nyugat-európai reguláris katonaság igen kemény kiképzésben részesült. Ennek
eredményeként a katonák elsajátították a fegyverkezelés, a mozgás és a tüzelés
bonyolult manővereit. A zsoldos hadsereg olyan jól begyakorlott, nagy pszichikai
állóképességgel rendelkező embereket igényelt, akik a harcban, a borzalmak poklá
ban is úgy viselkedtek, akár egy fogaskerék a gépezetben. Ezeknek az elvárásoknak
a sajátos gazdasági és társadalmi körülmények miatt a magyarországi katonaság
többnyire nem felelt meg. Taktikájukban ugyan magas fokon alkalmazták a lovasság
gal történő gyors manőverezést, de hiányzott belőlük a harcászati állóképesség, mely
alkalmassá tette volna a magyar alakulatokat az úgynevezett zárt rendű hadvise27 Erről a kérdésről 1.: Maksay Ferenc: A parasztok a termelésben és hadseregben! In.: Európa és a Rákóczi sza
badságharc. (Szerk.: Benda Kálmán) Budapest, 1980.167—171. o.
23 Geoffrey Parker: The „Military Revolution" 1560—1660—a Myth? The Journal of Modem History, 1976/2.
209. o.
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lésre. Ez annál is inkább nyomasztó problémává vált, mivel a könnyű és avult fegy
verzetű lovasságot csekély létszámú, rossz és hiányos fegyverzetű könnyűgyalogság
támogatta, amely messze elmaradt a kor kiképzési és taktikai követelményeitől.
Paradox módon a hadügyi fejlődés „perifériájára" szorult magyarországi kato
naság legfőbb erénye mégis abban állt, hogy — fegyvernemi jellegéből ós képzettségi
színvonalából fakadóan — a mesteri fokra fejlesztett ún. „aprólék" harcmodor je
lentősége hallatlanul megnövekedett. Ugyanis a hadügyi fejlődés „centrumát" kép
viselő nyugat-európai hadseregek mozgása, létszámuk felduzzadása és a gyalogsági
taktika prioritásának következtében, igen lelassult. A nagyságrendekkel megnö
vekedő utánpótlási igények meghaladták a korabeli szállítási technika és úthálózat
kapacitását. Ezért a nyugat-európai hadseregek a gyorsan manőverező könnyűlovas
egységek számára igen sebezhetővé váltak: ezek állandóan veszélyeztették az után
pótlást, gyors rajtaütéseikkel pedig érzékeny veszteségeket okoztak a harcoló erők
nek.
A Habsburg hadvezetés 1693 nyarán azzal bízta meg Bercsényi Miidóst, hogy egy
gyalogos „s más lovas Regimentet" fogadjon, „s még augusztusba föl menne vélek
az Impériumba, mert Prinz Loi [Bádeni Lajos őrgróf] azt írta eö Fölségének, hogy
ha küld eö Fölsége két vagy három Magyar Regimentet, meg győzi bizonyosan
a Franciát." 29
Az oszmánokkal szemben ugyancsak sikeresen tudta alkalmazni a császári had
vezetés a magyarországon toborzott egységeket. Hiszen a Török Birodalom hadere
jének taktikai, fegyverzeti, sőt még fegyelmi viszonyai is számos rokon vonást
mutattak a magyarországi katonaságéival.
Az ellenséges erők zömét a félnehéz és a könnyűlovasság alkotta. Bár legütő
képesebb egységeiket változatlanul a janicsárok képezték, de korábbi morális és har
cászati fölényüket elvesztették. A janicsárok mellett a gyalogosok nagyobb hányadát
jobbára az erőszakkal toborzott katonaság alkotta, amelynek harcértéke igen csekély
volt. A török hadsereg fegyverzete mindinkább elavult; kis számban megjelennek
ugyan a korszerű fegyverek is, mint például a kovás puska, sőt Bécs ostromakor
a szurony, de a tűzfegyverek zöme súlyosabb és hosszabb, ezáltal nehezebben is
kezelhető, mint az európai típusok.30 Luigi Ferdinando Marsigli, a császári hadsereg
ben szolgáló híres olasz származású hadmérnök és térképész I. Lipót császár számára
1683-ban terjedelmes emlékiratot készített a török hadsereg állapotáról. Ebben,
a szemtanú hitelességével, a következőket írta a török haderő fegyverzeti viszo
nyairól: „A tűzfegyver ázsiai és európai seregeikben egyaránt kevéssé használatos,
s végképp nem élnek vele az ázsiaiak és tatárok, ... Fegyvereik rendje áttekinthetet
len, mivel ki-ki belátása szerint kaphat puskához vagy puszta kardhoz, lándzsához
(de nincsenek — fegyvernemek szerint — elosztva, mint nálunk szokás), s megfigyel
tem, hogy ütközetekben ebből jókora fejetlenség támad..." 3 1
Az oszmán hadvezetés az ütközetekben továbbra is nagyszámú lovasságának el
söprő erejére épített, s ilyen módon próbálták megtörni az ellenfél erejét. A nyugat
európai hadseregekkel ellentétben a törökök nem alkalmazták a tűzerő fokozott ki
használását biztosító vegyes harcrendet, és szinte teljes mértékben hiányzott a lo
vasság és gyalogság tervszerű együttműködése. így a török hadvezetés a roham
kudarca esetén legütőképesebb egységeit jobbára merev, fanatikus védelemre kár29 Knekovich András Nádasdy Ferencnek. Vienna, 1693. július 9. OL P. 507. Nádasdy es. lt. Levelezések B . I I .
27. es. 23. szí
30 Fodor Pál: Janicsárok, szpáhik. História, 1986/3—4. sz., 26. o.; Thomas M. Barker: Doppeladler und Halb
mond. Entscheidungsjahr 1683. Graz—Wien—Köln, 1982. 197—198. o.; Ömer Lutfi Barkán: A 16. századi árforradalom a Közel-Kelet gazdaságtörténetében. Világtörténet, 1987/2. sz., 70—71. o. Josef Borús: Moderne Militärtechnik
und alte Kriegswaffen in den Türkenkriegen 1633—1698. In. : Internationaler Kongress für Militärgesehichte. Wien,.
6—10. Juni 1983. 416—417. o.
31 Luigi Ferdinando Marsigli gróf tapasztalatai a török hadsereg és Buda állapotáról 1683-han. In.: Buda vissza
foglalásának emlékezete 1686. (összeállította: Szakály Ferenc) Budapest, 1986. 71. o. (a tóvá obiakban : Luigi Ferdi
nando Marsigli gróf tapasztalatai...)
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hoztatta. 32 A szemtanú Marsigli erről ekképpen írt: „A támadás ... a töröknél a leg
fontosabb és leglátványosabb hadmíívelet : erről bizonyosságot szereztem a Rába
menti ostrom s egyéb rohamok alkalmával, midőn Felséged szolgálatában ezek vasra
vert tanúja voltam; mivel azonban a keresztény tüzérség erejével, szilárd hadrend
jével szemben fegyelmezetleneknek, ziláltaknak bizonyultak, óhajtott előnyeiket nem
tudták kihasználni, tartós ellenállásra vadságuk, harci dühük és műszaki felkészült
ségük színvonala miatt képtelenek voltak." 33
A királyi magyarország hadereje a törökellenes visszafoglaló háborúban egy hason
ló harcmodorú, fegyvernemi összetételű és viszonylag korszerűtlen fegyverzetű
ellenféllel vette fel a harcot. Ilyen körülmények között hasznos kiegészítő elemévé
váltak az oszmán erőknél lassabban mozgó császári csapatoknak. Nagyobb össze
csapásoknál eredményesen alkalmazták a magyarországi egységeket a török lovas
ság rohamának megállítására, majd az ellentámadásra és az üldözésre. Bár a könynyűlovasság fegyelme és harcászati állóképessége sok kívánni valót hagyott
maga után, hiánya mégis súlyos gondokat okozott, mint például 1687-ben
a nagyharsányi ütközetben. Gaetano Bonomo páter, aki Miksa Emánuel bajor
választófejedelem gyóntatójaként részt vett a hadjáratban, naplójában igen tömö
ren foglalta össze a magyar könnyűlovasok erényeit s hibáit: „A mi lovasságunk
nagyon fáradt volt az egésznapos megerőltetéstől. Mivel az embereknek nem jutott
se pihenés, se élelem, az ellenség nagy része kereket oldhatott. Akkor tudták meg,
milyen hasznos lett volna, ha a hadseregben bizonyos számú huszár is lett volna,
mert azok olyan kiválóan alkalmasak az ellenség üldözésére, mint amilyen kevéssé
alkalmasak azzal rendezetten és keményen szembeszállni."34
Várak körülzárására, rajtaütések végrehajtására és helyőrségi szolgálatra egya
ránt használták a magyarországi katonaságot. Ostromok alkalmával előszeretettel
osztották be a hajdúkat a rohamoszlopok élére. Könnyúfegyverzetűek lévén hamar
felértek a falakra, azok tetején megvetették a lábukat, megvárták nehézfegyverzetú
társaikat, s velük együtt próbálták távozásra kényszeríteni a védőket. Ez természesen jelentős emberveszteséggel járt, de azzal a dicsőséggel, hogy számos alkalommal
elsőnek tűzhették ki a falakra a csapat zászlaját, mint például a Fiath János által
vezetett hajdúk az esztergomi rondellára.35 Esterházy János mintegy kétezer hajdú
ja 1686. július 27-én a budai vár ellen intézett általános roham alkalmával azt kapta
feladatul, hogy a meredek keleti oldalon elterelő támadást hajtson végre, az északi
és déli oldalakon küzdők tehermentesítésére. E veszélyes hadműveletben a hajdú
egységek közel egyharmada megsemmisült. Kürtössy István esztergomi kapitány
két nap múlva arról értesítette Balassa Ádámot, hogy „Az Bastiakrul el vervén az
pogansagot, mind Matias Király Palotai felöl, mind a Zidó Ucza felöl már az Bastiakra vonván az mieink agyúit, onnét lövik az Hazakba confugialt Pogansagot
... Énis a' Magyar Gyalogsaghal itt a' Varason vagyok, miközülünk is már feles ve
szet ,..".36
A magyar csapatokat természetesen nem holmi nemzeti gyűlölködésből irányí
tották a veszélyes vállalkozásokra, hanem elsősorban rideg katonai megfontolások
ból. Azon harcászati elvet érvényesítették, mely szerint szükség esetén mindig a had
erő értéktelenebb részét kell feláldozni, tekintet nélkül annak nemzeti hovatartozá
sára. A magyarországi katonaságot harcértékük alapján másodvonalbeli fegyveres
erőként (ún. „national miliz"-ként) kezelték harctéri alkalmazásukban és javadal32 Perjés Géza: A szentgotthárdi csata (1664. VIII. 1.) In.: Szentgotthárd Helytörténeti, művészettörténeti, hely
ismereti tanulmányok. (Szerkesztette: Kutnár Lajos, Szabó László) Szombathely, 1981. 130—131. o.
33 Luigi Fcrdinando Marsigli gróf tapasztalatai... 76. o.
34 Nagy Lajos: Részletek páter Gaetano Bonomo, Miksa Emánuel gyóntató papjának naplójából (187). In.: Bu
dától Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686—1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez. (Szer
kesztette: Szita László) Pécs, 1987. 236. o. (a továbbiakban: Budától-Belgrádig).
35 Károlyi Árpád—Welmann Imre: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Budapest, 1936. 386—387. o.
36 Kürtössy István Balassa Ádámnak. Buda, 1686. július 29. OL P. 1760. Balassa es. lt. 4. sz. 695 fol..
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mázasukban egyaránt. Annak ellenére, hogy a magyar erőket miliciaként kezelte kf
Lotharingiai Károly és Bádeni Lajos őrgróf számtalanszor sürgette magyar huszárok
és öreg harcedzett hajdúk felfogadását.37 Sőt Bádeni Lajos, aki igen gyorsan felis
merte a könnyűlovasság alkalmazásában rejlő előnyöket, csak azzal a feltétellel
fogadta el a rajnai hadsereg főparancsnoki tisztét 1692 őszén, ha tízezer könnyúlovast
vihet magával.38
A magyarországi katonasággal szembeni averzió, úgy véljük, elsősorban nem ka
tonai, hanem politikai indokokból táplálkozott. Közismert tény, hogy a királyi
Magyarország fegyveres erőinek hol kisebb, hol nagyobb hányada részt vett a század
Habsburgellenes küzdelmeiben, s ha vallási, politikai, vagy éppen gazdasági érdekeik
úgy kívánták, gyakorta váltottak tábort a Habsburgok, az erdélyi fejedelmek vagy
a kurucok között. Tették ezt szoros vagy laza szövetségben a törökkel, nem nélkü
lözve annak aktív támogatását sem. Tették ezt egy olyan korszakban, amikor az
oszmánoktól való félelem áthatja egész Európát. Színdarabok, prózai művek, röp
iratok százai foglalkoztak az oszmánok elleni küzdelemmel, lett légyen az a Mediterráneumban, Ukrajna síkságain vagy Magyarországon. Persze a félelem és a rettegés
kölcsönös volt. Egy 1663-ban elfogott török katona kihallgatása során elmondta,
hogy az oszmánok legalább annyira félnek a keresztényektől, mint azok őtőlük.39
Ám paradox módon ezekben az évtizedekben az európai politikát a Habsburg—Bour
bon hatalmi vetélkedés uralta, melynek tétje a kontinentális hegemónia megszerzése.
Színtere a Rajna vidéke és Észak-Itália. Az oszmánok elleni védelem hatalmas össze
gekbe került az állandóan pénzzavarral küzdő udvar számára. Eközben a magyar
királyság nemességének és fegyveres erejének jelentős része szimpatizált a Habsburg
ellenes törekvésekkel, ha nem is támogatta azokat. Ezért az udvar tartósítani igye
kezett a törökkel megkötött békét, mely ekkor még az ellenfél számára is kedvező
volt.
Nádasdy Ferenc országbíró már 1659-ben eképpen jellemezte Magyarország ki
szolgáltatottságát: „Megfogyatkoztunk tagjainkban előttünk járóink lóvén holtak,
érzéketlenek: egynehányan erőtlenek vagyunk, a többinek nincs egy akaratja, érez
zük a fájdalmat, orvoslást nem találhatunk, mert más nincsen, hanem az, mely a ke
reszténységgel ellenkezni láttatnék : Ha mindnyájan a pogány alá adnának magun
kat". 4 0 E gondolat, mely több mint egy évtized múltán kap igazi valóságtartalmat,
a kölcsönös bizalmatlanság és szembenállás talpköve lett. A század magyarországi
politikusai a nemzet fennmaradásának érdekében valóságos kötéltáncot jártak
a két nagyhatalom között. Pedig a politikai érdekek és ellentétek egymást átfedő
és elfedő sűrű szövevényében maguk a kortársak is nehezen igazodtak el. Egyesek
szerint Thököly Imre felső-magyarországi fejedelem dolga „János formájában van...
a török császár előtt". Ugyanakkor „a kuruc király" olyan tervekkel is kacérkodott,
amely szerint egy nemzetközi koalíció keretein belül hajlandó a törökök elleni
küzdelemre.41 Az erdélyi fejedelemség ugyancsak fortélyosabbnál fortélyosabb esz
közökkel küzdött viszonylagos önállóságának megőrzéséért. Jellemző példa erre
Vajda László erdélyi diplomata 1683-as évi bécsi küldetése, amikor az év első felében
még azzal a megbízatással ment a császárvárosba, hogy a két nagyhatalom között
közvetítsen, de az oszmánok kahlenbergi vereségét követően már a Habsburg ud
varhoz való közeledésről tárgyalt.
A magyarországi politika e sajátos kettőssége a Habsburg kormányzat exponensei
előtt jórészt érthetetlen maradt. így az európai horizontú birodalmi politika és
37 Takáts Sándor: Kísérletek a magyar haderő feloszlatására. Századoh (a továbbiakban: Sz) 1904. 225 o.
38 Otto Flake: Türkenlouis Gemälde einer Zeit. Berlin, 1937. 228. o.
39 R. Várkonyi Ágnes : Török—magyar végvári rendszer és Buda ostroma. In.: Magyar és Török végvárak 1663—
1684. Studia Agriensia 5. (Szerk. : Bodó Sándor és Szabó Jolán) Eger, 1985. 7. o.
40 R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénusz. Budapest, 1987. 77—78. o.
41 Magyarország Története. 1526—1686. III. k. 1266. o.
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a sajátos, partikuláris érdekekkel sűrűn átszőtt magyarországi érdekek ellentétei
feloldhatatlanná váltak. Ennek következtében mindkét oldalon évtizedekre a gya
nakvás és a bizalmatlanság rögzült, s a szemben állók jelentős csoportjai a kuruc
mozgalom keretei között, fegyveresen is szembeszálltak az udvar politikájával. A ma
gyar—Habsburg politikai válság csúcspontját kétségtelenül 1683 nyarán érte el,
amikor, ha egy történelmi pillanatra is, a császári hatalom gyakorlatilag megszűnt
létezni a magyar királyság területén. A július elején még a nádor parancsnoksága
alatt álló katonai erő nagy része Thököly Imre mellé állt, s a királyi magyarország
birtokosságának döntő zöme meghódolt a török csapatokkal előrenyomuló kuruc fe
jedelmi biztosoknak. Ilyen körülmények között nem maradt számottevő fegyveres
erő a Habsburgok oldalán. A Pozsony, Győr és Komárom falai között rekedt magyar
katonákon kívül csak a határszéli várban és városban, valamint Lotharingiai
Károly herceg felmentő seregének kötelékeiben készülődött néhány száz magyar
vitéz Mohamed fanatikus harcosai ellen.
A magyar társadalmat 1683 nyarán nehezen múló sokkhatás érte, amely sokáig
kölcsönös bizalmatlansággal terhelte meg a törökellenes visszafoglaló háborút. Ester
házy Pál nádor 1683 június utolsó napján I. Lipótnak írott levele kitűnően példázta
az ország kiszolgáltatottságát és a keserű választás dilemmáját: „Én itt állok ka
tonaság nélkül, az ellenség előtt... könyörög tehát lakossága általam mint nádor és
közbenjáró által Fölségednek: méltóztassék neki tudtára adni, mitévők legyenek
e végveszélyben? s ha képes Fölséged a lakosokat megoltalmazni, vagy sem? Ha igen,
úgy mihamaribbi oltalomért esedeznek: mert az ellenség küszöbünkön áll s mármár reánk tör, eltapos bennünket; ha pedig nem: akkor nevegye nekik Fölséged
rossz néven, ha az időkhöz szabván magokat s a kénytelenség tanácsára hallgatván,
magok, nejeik és gyermekeik megmaradásáról gondot viselendők, — Thököly hatal
mának hódolnak." 42
Úgy véljük, hogy a magyarországi katonaság létszámának nagyságát, a szövet
séges haderőn belül nagyságát az anyagi lehetőségek mellett elsősorban a Habsburg
udvarral való pillanatnyi politikai viszony határozta meg. Éppen ezért a jelenleg
rendelkezésünkre álló meglehetősen szórványos létszámadatok és utalások alapján,
megpróbálunk hozzávetőleges képet nyújtani a magyarországi haderő létszámviszo
nyainak változásairól.
I. Lipót császár 1683 elején igencsak szorult helyzetben volt. Absolon Dániel,
Thököly Imre európai látókörű diplomatája már tavasszal reális helyzetértékelést
adott Teleki Mihály erdélyi fejedelemnek. Értesülései szerint ,,az Conjuctio armorum
a Csásár [I. Lipót] és a Resbublika [a lengyel királyság] között véghez ment vol
na;... A Császár Pruk nevő Varosánál mustraltattya Hadait a maga jelen létében,
nagy Armadának írjak lenni, noha az Imperialis Statusok [birodalmi rendek] segít
séget nem adtak; tartvan Francia királytúl a ki minden erejével Lotharingiaba jü.
A Svóciai confoederalt a Császárral, mire nézve recudalt legyen a Franciatul, nem
tudom: okát nem is penetralhatom. Már a Németh tellyessegessen kétségben esset
a békességh felöl; s fegyvert készít;" 43
Tavasszal Esterházy Pál nádor is hadba hívta az ország fegyveres erejét. Április
végén magyar hadak 6713 lovast és 2515 gyalogost számláltak, de ide várták még
Trencsén vármegye, az esztergomi érsek és káptalan, valamint a győri, nyitrai,
veszprémi és váci püspökök bandériumait, akik az év elején 330 lovast és 210 gyalo
gost ajánlottak meg a török elleni háborúra. A dunántúli végeken pedig Batthyány
Kristóf és fia Ádám, valamint Draskovich Miklós országbíró mintegy hatezer fegy42 Thaly Kálmán: Az 1683-iki táborozás történetéhez. Budapest, 1883. 18—19. o. (A továbbiakban Thaly: A.
1683-iki táborozás.)
43 Absolon Dániel Teleki Mihálynak. Lőcse, 1683. április 19. OL P. 1238. Teleki M. Gyűjtemény, 7. doboz 3. fol.
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veressel rendelkezett.44 Bár Lotharingiai Károly herceg, a szövetséges császári
csapatok főparancsnoka, alig több mint 35 000 emberével először Esztergom, majd
Érsekújvár elfoglalásával próbálkozott, hogy megállítsa az oszmán előrenyomulást,
de a Hadi Tanács határozatlansága miatt tervét nem tudta megvalósítani. Végül
Károly herceg sorsára hagyta a királyi Magyarországot, erőit Bécs védelmére
koncentrálta, biztosítva ezzel a lengyel és birodalmi segélyhadak zavartalan fel
vonulását. Közben a magyar katonaság, ha kényszerűségből is, de a kuruc király
oldalára állt. Korabeli híradások szerint az egyik Batthyány gróf háromezer lova
sával Graz vidékén portyázott, Thököly Imre pedig augusztus 25-én 20 000 magyar
ral és 8000 törökkel megkísérelte Pozsony elfoglalását.45 Ekkorra már csak igen
kis erők maradtak a király hívségén. Számszerű megállapításuk még a további
kutatások feladata. Annyit mindenesetre tudunk, hogy Esterházy Pál nádor, Ester
házy Ferenc gróf, Kéry Ferenc gróf és a Pálffy család számos tagja, valószínűleg
bandériumaikkal egyetemben, Lotharingiai Károly herceg felmentő seregeivel tá
borozott a Duna bal partján. Ezek létszáma az év elején 490 lovasra és 350 gya
logosra rúgott, míg Gombos Imre putnoki kapitány néhány tucat emberével Bécs
védelmére készült. Pozsony, Komárom és Győr falai között is számos magyarországi
katona állomásozott, bár az utóbbi parancsnokát, Esterházy Jánost, azzal vádolták,
hogy a várat a törökök kezére akarta játszani. 46 Számos kisebb erősség azonban,
mint Fraknó, vagy Vöröskő, szintén dacolt az oszmán áradattal.
Lotharingiai Károly herceg terve végül bevált. A Sobieski János lengyel király
seregével és a birodalmi segélyhadakkal közel 60 000 főnyire duzzadt felmentő sereg
1683 szeptember 12-én közel tizenkét órás küzdelemben tönkreverte a Bécset ostrom
ló Kara Musztafa nagyvezér erőit.
A kahlenbergi győzelmet követő napokban azonban még kevesen hitték, hogy va
lóban fordulat következett be a török elleni háborúban. Erre vallottak a színfalak
mögött zajló politikai alkudozások. Sokakban valószínűleg egy újabb „vasvári béke"
képe rémlett fel. Az oszmán hadvezetés eközben láthatólag újabb támadásra ké
szülődött. Kara Musztafa nagyvezér kétségbeesett erőfeszítéseket tett felbomlott
seregének rendezésére, a Bécs alatt esett csorba kiköszörülésére. Számos, a vereségért
felelőssé tett tisztet kivégeztetett. A hódoltság helyőrségeiből újabb csapatokat
rendeltek a harctérre, s erejét demonstrálandó Kara Mehmed budai pasának pa
rancsot adott az előrenyomuló lengyelek szétverésére. Erőfeszítéseit mégsem koro
názta siker, mert Sobieski János lengyel király csapatai és Lotharingiai Károly her
ceg időközben megérkező katonái október 12-én újabb súlyos vereséget mértek a
próféta harcosaira, s két hét múltán újra keresztény lobogó lengett Esztergom várán.
Valós és valótlan hírek terjedtek országszerte. Trencsén vármegye főispánja
szeptember végén úgy látta a helyzetet, hogy: „Századik része sem igaz an
nak, akit mind győzhetetlen császár ereje, mind pediglen urunk őnagysága (Thö
köly Imre) fényes tábora felöl hamisan költöttek." Szerinte a nagyvezér csak ideig
lenesen vonult el Bécs alól, mert a budai pasa elárulta, de visszatér, mert ,,maga
a török császár is személye szerint sok álgyúkkal éjjel-nappal utána megyén."47
Kende Gábor még október közepén is arról tudósította a Kolozsvárt időző Bhédei
Ferencet, hogy: ,,Az mi uram az oda fel való Tábori híreket illiti, sok féleképpen
hozzák, az Lengyel Király Posonnál költözött által, Árva felé nyomult, Német is
lévén velle, az Fejedelem az Magyar Országi Lévánál volt az Budai Vezér is oda
ment volna, írják azt is tractálnak a Lengyel királynál lévén az kereszténységnek
44 Thály: Az 1683-iki táborozás... 11. o.; Szalay László: Magyarország története. 5. k., Pest. 1866. 244—245. o.
45 HHStA KA Alten Feldakten 188. es. 752. fol.
46 Szalay László: Magyarország története. 5. k. 244. o.
47 Varga J. János: A vármegyei nemesség és a végvári katonaság a felszabadító háború első szakaszában 1683—
1686. LSz 1986/4. sz., 36. o.
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Plenipotentiaja az tractára, írják azt is hogy az Török nem akarja szenvedni rajta
esett becstelenséget, és mégh megh akarnak harcolni,". 48
Az ősz folyamán Thököly Imre felső-magyarországi fejedelemségének területén
igen kemény ellenállásba ütköztek a szövetséges csapatok. Nem véletlen tehát, hogy
az év hátralevő néhány hónapja inkább a várakozás és megosztottság jegyében telt
el a lassan télbe forduló országban. A hazatérő Sobieski lengyel király rezignáltán
írta feleségének: „Amióta bevonultunk Felső-Magyarországra, nem remélve már
semmiféle ellenséget, csupa ellenséget találunk... Ezek itt Eperjesen még sokkal
rosszabbak... Igen jól ellátott erősségük van, mert a felső-magyarországi megyék és
hadsereg nagyobb része mind ide futott. Sok köztük a német is, főleg Kassán, akik
a császári csapatoktól álltak át." 49 Sok magyar birtokos nemes — mint id. Bercsényi
Miklós volt bányavidéki főkapitány, Homonnai Drugeth Zsigmond, Barkóczi
Ferenc és Erdődy Zsigmond — részben a császári megtorlástól félve, részben az
események alakulására várva Lengyelország magyar honnal határos részein keresett
menedéket.
A bécsi és párkányi diadalt követően az események most nem torpantak meg.
Ez nem utolsó sorban a keresztény egyház akkori fejének, XI. Ince pápának volt
köszönhető. A gazdag Odeschalchi családból származó pápa ifjúkorában maga is
részt vett az oszmánok elleni küzdelemben, s a katonák nyomorát éppen olyan jól
ismerte, mint a rettegett ellenfelet. Éppen ezért reálisan értékelte a háború meneté
ben bekövetkezett fordulatot. Úgy látta, eljött az alkalom egy új keresztes háború
meghirdetésére, a török kiűzésére. Az egyház minden befolyását, s nem utolsó sorban
pénzét is latba vetette a háború folytatásának érdekében. A következő év tavaszán,
kezdeményezésére, létrehozták Sobieski János lengyel király, Marco Antonio velen
cei dózse, valamint I. Lipót Habsburg és német-római császár, s magyar király
részvételével a „Liga Sacra"-t, mely az oszmánok elleni küzdelem folytatására volt
hivatott. A lengyelek Podóliában, a velenceiek Moreában és Albániában, a császáriak
pedig Magyarországon indítottak támadást a törökök ellen. Küzdelmükbe nem
sokára I. Péter orosz cár is bekapcsolódott, aki, lekötve a krími tatárok erejét, meg
akadályozta őket abban, hogy mint oly sokszor, pusztító áradatként zúduljanak
Magyarországra.
A katolikus egyház mellett a világi uralkodók is jelentős összegekkel támogatták
a törökellenes háborút. A német birodalom fejedelmei csapataik élén vonultak hadba.
A cseh és morva tartományok az évi rendes hadiadón felül évente több százezer
német forinttal járultak hozzá a hadikiadásokhoz. II. Károly spanyol király 1683-ban
kétmillió forintot adott a török elleni küzdelemre, s később annak folytatására
további négymilliót.50
Bár I. Lipót császár már a kahlenbergi győzelmet követően elrendelte az elpártolt
főnemesek birtokainak elkobzását, az igen szigorú rendelkezés papíron maradt.
A háborút pártoló udvari körök ugyanis józanul felmérték, hogy egy kemény megtor
lás végleg az oszmánok karjaiba döntené az ország lakosságát. Lotharingiai Károly
herceg politikai és katonai megfontolásokból szintén a megbékélést, a megosztott
ság felszámolását szorgalmazta. Jól tudta, hogy a külföldi segítség mellett szükségük
lesz Magyarország szerény katonai és gazdasági erőforrásaira is. Viszont egy nagy
szabású megtorlás esetén az ország fegyveresen ellenállna, mely csak a kuruc moz
galmat erősítené, s az oszmán politikai és katonai vezetés malmára hajtaná a vizet.
48 Kende Gábor Khédei Ferencnek. Czeke, 1683. október 15. OL P. 1238. Teleki M. gyűjtemény 7. doboz. 390—
391. fol.
49 Pelneki Áron: Szobieszki János király levelei Magyarországról. Forrás, 1980/8. sz., 95. o.
50 Pavel BalcareJc: Die Türkenkriege und die Böhmischen Länder-Besonderes Mähren. I n : Habsburgisch—osmanische Beziehungen—Relations Habsburg—Ottomanes. Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgen
landes. Band 13. (Herausgeben von Andreas Tietze) Wien, 1985. 20. o.; Franz Theuer: Brennendes Land Kuruzenkriege. Wien—Köln—Graz, 1984. 26. o.
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Bär a „rebellis" főurak elleni vizsgálat ősszel megkezdődött, némi fenyegetés és
„önkéntes" áldozatvállalás után mindenki amnesztiát kapott. Strassoldo grófot
például a Batthyány birtokok elkobzására küldték, de mire odaérkezett, már várta
a lefoglalást megtiltó császári rendelet.51 Batthyány és számos más főnemes is a ki
rályi kegy fejében vállalta, hogy saját költségén állít fel fegyveres erőt. Ezért I. Li
pót „de facto" elismerte a nemesség és a királyi városok kényszerhelyzetét.
A történelem sajátos fintora, hogy a királyi Magyarország társadalma az évtizedek
alatt felhalmozódott sérelmek, a reményvesztettség és kilátástalanság után éppen
akkor nem érezte igazán saját ügyének a török elleni küzdelmet, amikor, oly hosszú
idő után, létrejött egy tartós európai szövetség az oszmánok ellen. Természetesen
ez nem jelentette azt, hogy a magyarországi katonaság egy része nem fordult volna
nyomban a törökök ellen, de a politikai szembenállás felszámolása igen nehezen
haladt. A dunántúli és bányavidéki végvári katonaság jelentős része már szeptem
ber végén és október elején újra a szövetséges csapatok oldalán harcolt. Esterházy
Pál nádor egy 1683. szeptember 29-én kelt pátense már büntetlenséget és kegyelmet
ígért mindazoknak, akik „... értvén ezen parancsolatunkat insurgállyon és Thököly
Imre hivségétől ellállván jöjön kegyelmes Urunk eö Fölséghe hívségére."52 Festetics
Pál gróf október közepén arról számolt be Batthyány Ádámnak, hogy: „Ezen órá
ban érkezek devecseri katona, ki párkányi harcon jelen volt : 60-ig való katona oda
maradott (t. i. magyarok) német is elment". Esterházy János győri főkapitány
értesülése szerint a nádor által vezetett csapatok még a Duna jobb partján nyomul
nak előre és minden valószínűség szerint egyesülnek Sobieski János lengyel király
és Lotharingiai Károly herceg hadaival.53 A nyitrai és lévai „Vitézleő rend és egész
ott való Communitás" október második felében Károly herceg és Esterházy Pál
a nádor kegyelmét kérte. 54 Nemessányi Bálint, a nádorfehérvári török táborban
időző erdélyi diplomata például úgy értesült, Verzencét és Babocsát is megvették, 53
melyeket a dunántúli végvári katonaság rohant le. Forrásaink tehát arról vallanak,
hogy 1683 végén már jelentős magyar egységek harcoltak a szövetségesek oldalán.
A következő év tavaszán Esterházy Pál nádor már igen bizakodva azt írta Csáky
István felső-magyarországi főkapitánynak, hogy: „... kegyelmeddelegyet értvén
az oda való földet az ellenség kezétől megszabadítsuk... ezért kegyelmed is Homonnai
Zsigmond és Barkóczi Ferenc urakkal correspondeálván mindezeket hazánk javára
és azon földnek föl szabadítására el fog követni." 56 Azzal a Homonnai Zsigmonddal,
aki az előző év szeptemberében még a „kuruc király" követeként fordult meg Sobi
eski lengyel király táborában.
Esterházy Pál nádor az 1684-es hadiévben legalább annyi katona kiállítását ter
vezte, mint az előző esztendőben. Barkóczi Ferenc kétezer lovast, Pálffy Miklós
pedig ezer hajdút toborzott az új hadjáratra. I. Lipót, mint Magyarország királya,
május 10-én elrendelte a nemesség személyes felkelését is. Esterházy János győri
vicegenerális például a győrvári mezőre vonta össze Vas vármegye csapatait és
Batthyány família bandériumát. Ez utóbbinak a létszáma a század nyolcvanas évei
ben háromszáz fő körül mozgott.57 Esterházy János ekkor már 4000 lovassal és
gyalogossal állt a Vág torkolatánál. Bercsényi Miklóst 2000—2500 emberrel Párkány51 Iványi Emma : Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális. Zalai Gyűjtemény, 18. sz. Zalaegerszeg, 1985. 123. o.
52 Esterházy Pál nádor pátense. 1683. szeptember 29. OL P . 449. Lipthay cs. lt. Fasc. I. C. osztály 8. cs. 34. fol.
53 Thaly Kálmán: Azl683-iki táborozás történetéhez. Magyar Történelmi Tár (a továbbiakban: MTT) 1887. 312—
313. o.
54 A lévai és a nyitrai katonaság kegyelemkérő levele a nádorhoz 1683. okt. 29-én, OL P. 125. Esterházy Pál nádor
iratai 4710. doboz. 5319., 5331. sz.
55 Nemessányi Bálint Teleki Mihálynak. Nándorfejérvár, 1683. november 16. OL Teleki Mihály gyűjtemény 7.
doboz. 811—812. fol.
56 Esterházy Pál Csáky Istvánnak. Pozsony, 1684. március 10. OL P. 71. Csáky es. lt. 123. cs. 266. 1. 33. fol.
57 Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI—XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Értekezések a
történeti tudományok köréből, 94. Budapest, 1981. 22. o.
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hoz várták. Érsekújvár török őrségét a szövetséges katonasággal együtt Czobor
Ádám ,,... az megli fogadót népivel, és némely varmegye hadaival..." valamint
Draskovich Miklós országbíró közel ezer vitézével tartották körülzárva.58 Egy augusz
tus közepén kelt létszámkimutatás szerint Magyarországon 12 702 lovas és 6615
gyalogos katona harcolt a török ellen, ebből 9417-en Buda alatt. 59 Ez különösen
nagy létszámú erőt jelentett a királyi Magyarországon, hiszen Thökölynek még közel
19 000 vitéze szemben állott a szövetséges haderővel.60 Bár mint Olasz Ferenc 1684
nyarán az erdélyi fejedelemnek megírta: ,,Igen fogy a hada kegyelmes uram, csak
nem régen is ezren lőttek labanczokká az hadai közül, ki Szendrőben, Filekben, ki
Lévában, és más helyekre szöktek bé, naponként fogynak, maga Tököly fejedelem
javait is prédálják." 61
A következő esztendőben újra jelentős létszámú magyarországi katonaság állt
csatasorba az oszmánok ellen. Ifjabb Zichy István 1685 júliusában kelt levelében
a következőket írta Koháry Istvánnak: „itten 65 000-en vagyunk, deli, fegyveres,
pénzes nép, kenyerek pecsenyéjek untig elég gyün, s egészséges nép. Magyar Czobor
uram hadán kívül több még nincsen. Én is visszamegyek ma és vice generalis Eszterházy János urammal hadainkat mezőben hozzuk. Bercsinyi uramat is az újvári
generálissággal ide várják, azonkívül Bottyán (t. i. Batthyány) uramat is, Ádámnak
résignaiván atyja a generálisságot ezen négy úr alatt tíz ezer magyar van effective".62
Leopold Sultz tábornagy seregtestében Felső-Magyarországon több mint négyezer
magyar katona harcolt, kiknek száma Thököly kurucaiból napról napra emelkedett.
A Dráva mentén Jacob Leslie tábornagy vezetésével 3000 horvát és magyar lovas,
valamint több száz hajdú nyomult előre a császári csapatokkal együtt Eszék irá
nyába.
Nyáron Zichy István még szinte sóvárogva írta Koháry Istvánnak, hogy:
„... csak az úr isten nemzetünk között adna már egyességet, még egyszer talpra
állanánk." 63 Az ifjú gróf akkor még nem is tudta, hogy óhaja a törökök egy fatális
ballépése következtében milyen hamar teljesül. Miután a váradi pasa a császáriakkal
való béketárgyalásokat elősegítendő elfogatta Thököly Imrét, a felső-magyarországi
fejedelemség néhány hét alatt összeomlott és Munkács várának kivételével meghódolt
minden kuruc erősség. Csáky István felső-magyarországi főkapitány 1685 végén
nem kevesebb, mint 12 000 császári szolgálatra kész, volt kuruc katonát számlált
össze. Bár Thököly kurucainak átállása jelentős mértékben megnövelte a szövet
séges haderő létszámát, nagyobb részüket, kiváltképp a gyalogságot, a császári had
vezetés olyan — rosszul felfegyverzett — „csőcseléknek" tartotta, mely inkább csak
pénzbe került. A kuruc katonaság egy kisebb része persze a téli kvártély reményében
állt át a császáriakhoz, s a következő év tavaszán sokakat már újfent a kuruc király
oldalán találunk. 64
Az 1686-os hadiév kezdetén a magyarországi hadszíntéren 13 000 magyar és
12 000 horvát katona állt fegyverben. Lotharingiai Károly hadinaplójának tanúsága
szerint a Buda elleni hadműveletekben 15 000 magyarországi harcosra számítottak.
Történet- és hadtörténetírásunk lényegében ezt az adatot fogadta el a Buda alatt
harcolt magyaroroszági katonaság összlétszámaként.65 Meg kell jegyeznünk azonban,
58 Esterházy János Batthyány Kristófnak. 1684. július 9-én és 10-én OL P. 1314. Batthyány es. lt. Missiles, 12054,,
12056. BZ.
59 Numerus Militia Hungariova per Palatium Congregatiae 12. Augusti 16S4 OL P. 125. Esterházy Pál nádor ira
tai, 95. k. 9787. sz.
60 Nagy László: i. m. 105. o.
61 Olasz Ferenc Apaffy Mihálynak. Somlyó, 1684. június 16. Török-Magyarkori Állam-Okmánytár. (Szerk.: Szilády Áron—Szilágyi Sándor) (a továbbiakban: TMKO) 6. k. Pest, 1871. 454. o.
62 Ifj. Zichy István Koháry Istvánnak 1685. július 20. TMKO 7. k. 77. o.
63 Vo. 77. o.
64 Károlyi Árpád—Welmann Imre: i. m. 97. o.; Károlyi Árpád 17 600 fős létszámról írt, de a Csáky levéltárban
föllelhető irat 12 060 főről beszél. OL Csáky Lt. P. 71. 201. fasc. 72. cs. 320. fol. Harcértékükre nézve 1.: Grafen Ve
teráni Kaiserlichen Feldmarschalls Feldzüge. Dresden, 1788. Anmerkungen No. 4. 16. o.
65 Kimutatás a császári haderő létszámáról 1686 május. Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori gyűjtemény, 12. do
boz. Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról. (Szerk. : Kun József) Budapest, 1986. 29. o.
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hogy ennyi magyarországi fegyveres egyidőben sohasem tartózkodott a budai tá
borban. Egy valószínűleg angol származású önkéntes feljegyezte a naplójában,
„hogy a lovasságra nincs szükség a táborban, sőt arra szolgál, hogy szűkebbé tegye
a szállásokat és elvegye és elfogyassza a hosszú időre szóló kényelmes ellátást biztosí
tó készleteket, határozatba ment, hogy csak négyezret tartanak ott belőle Pálfly gróf
parancsnoksága alatt, hogy fedezzék a közelítő árkokon dolgozó embereket, a többi
részét pedig széthúzzák a környékbeli földeken Székesfehérvár irányába, ami egy
szersmind arra is szolgálna, hogy feléljék a takarmányt és a táplálékot az ellenséges
sereg elől, mely megkísérelné a segélyadást."66 Esterházy János generális már július
elején is arról írt Batthyány Ádám kanizsai főkapitánynak, hogy „a Lovak Élésének
szúk volta miatt" tízezer lovas „telepedet meg a Fejérvári szöllők allyába, az kik erre
a Győri pusztára, is Beszprim felé...". 67 Esterházy János július elejéig már ötszáz
gyalogot és kétszáz lovast küldött Buda alá, de ez utóbbi egységet háromezer dragonyossal Üj Palánka felé irányították. Gyöngyösi Nagy Eerenc vicegenerális a Ka
nizsával szembeni végekből 900 huszárt és gyalogost küldött a budai táborba. Ennek
ellenére Lotharingiai Károly sürgette Esterházy Jánost, hogy gyalogságával minél
előbb siessen táborába. 68 Antonio Caraffa altábornagy serege augusztus elejére ér
kezett Buda alá harminchárom századnyi (kb. 2500—3000) magyarországi harcossal.
Egy augusztus elejéről származó jelentés szerint az ostromban 5000 magyar gyalogos
küzdött. 69 Az ostrom elhúzódásának következtében Károly herceg Budához rendelte
Friedrich Scherŕfenberg altábornagy Erdélyben tevékenykedő hadtestét. Május kö
zepén a Scherffenberg parancsnoksága alá tartozó „magyar hadat hatezernek hir
detik bizonyosan". Viszont Francesco Grimani lovag, a Velencei Köztársaság éles
szemű megfigyelője, az Erdély felől beérkező erőket augusztus végén már csak két
lovas és három gyalogezrednek vélte.70 Csáky István felső-magyarországi főkapitány
augusztus 23-án Scherffenberg hadtestéről azt jelentette az Udvari Haditanácsnak,
hogy: „A Barkóczy altábornok úr alatt Buda felé tartó magyar katonaság... Elő
ször is öt csapat lovasság a Barkóczy ezredből, az ónodi katonaságnál a létszám
fölötti negyven lovas Petneházy kapitány körülbelül nyolcszáz lovassal a saját
parancsnoksága alatt, továbbá hétszáz gyalog a Tunyoghy-egységből, mely Szolnok
nál telelt." 71
Buda ostromán kívül még jelentős magyar egységek harcoltak Felső-Magyaror
szágon, a Dunántúlon ós a Dráva vidékén. Koháry Farkas például július második
felében arról értesítette bátyját, Istvánt, hogy „a kékkői és korponai seregh pró
bálván (t. i. a törökön) ... maid 500 haidu mind zászlóstól oda vesztek". 72 Csáky
István Gombos Imre kapitányt, a Zrínyi Ilona által védett Munkács vára alá rendel
t e „bizonyos lovas és gyalog sereggel, aki a munkácsiak szilaj kirohanásait megaka
dályozza, és őrzi a Tiszához vezető utat, védi a környező megyéket, és figyelmesen
ügyel arra, hogy Erdélyből ne jöhessen segítség. A maradék katonaságot a határon
arányosan elosztottam, ez az egriek és váradiak kiütéseire ügyel". 73 A kanizsai és
győri generalatusságban csak kisebb egységek álltak készenlétben. Esterházy Pál
nádor azt tervezte, hogy a Budánál lévő fegyveres erő pótlására elrendeli Vas és
Sopron megyéknek a személyes felkelést.74
Mint láttuk, a mezei és végvári katonaságra vonatkozóan adataink meglehetősen
66 Idegen (angol?) önkéntes beszámolója Budavár ostromáról. In.: Buda visszafoglalásának emlékezete, 258. o.
67 Esterházy János Batthyány Ádámhoz. Győr, 1686. július 2. OL P. 1314. Batthyány es. lt. 12064. sz.
68 Esterházy,János Batthyány Ádámhoz. Győr, 1686. július 11. OL P. 1314. Batthyány es. lt. 12066. sz.
69 Károlyi Árpád—Welmann Imre: i. m. 112.0 .
70 Apaffy Mihály a konstantinápolyi követnek. Szeben, 1686. május 16. Alvinczi Péter Okmánytára. I. k. Pest,
1870. 147. o. ; Francesco Grimani Frederico Cornarónak. Buda, 1686. augusztus 29. In. : Magyar Levelestár. Buda
ostroma, 1686. (Válogatta: Péter Katalin) Budapest, 1986. (A továbbiakban: Buda ostroma 1686.) 125. o.
71 Csáky István az Udvari Haditanácsnak. Kassa, 1686. augusztus 23. TJo. 114. o.
72 Koháry Farkas Koháry Istvánnak. Szitna, 1686. július 19. OL Filmtár Koháry—Coburg lt. C. 1057. doboz.
73 Csáky István az Udvari Haditanácsnak. Kassa, 1686. augusztus 23. In.: Buda ostroma, 1686. 114. o.
74 Esterházy Pál nádor Lotharingiai Károlynak. Kismarton, 1686. augusztus 26. Uo. 116 o.
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hézagosak. Egy 1686 tavaszán kelt kimutatásból tudjuk, hogy Csáky László tábor
nok parancsnoksága alatt 4530 lovas és 2400 gyalogos volt, a Tisza mentén 1530 lovas
és 1400 gyalogos táborozott, Szolnoknál, Claudius Mercy altábornagy parancsnok
sága alatt, további 4500 katona állomásozott.75 Viszont szinte teljesen homály fedi
a felkelő nemesség tevékenységét. Ottlik György önéletírásából tudjuk, hogy sok
nemes ott volt Buda alatt, kivált a nógrádiak. Létszámukat nem ismerjük, de
az 1684-es ostrom idején 250 lovast és 50 gyalogost állítottak ki. Pest vármegye
100 katonát küldött a budai ostromlók táborába. 76 Nem hirdettek mindenhol ál
talános felkelést, de a megyék egy része valószínűleg elküldte csapatait a harctérre.
Az ország nádora Buda ostroma idején az országos adóelosztást irányította,
s a nyár folyamán „az katarus (hurut) és nátha miat roszul érzi magát", de az ország
első közjogi méltóságának távolmaradása a fegyveres küzdelemtől befolyásolta a
nemesség egy részét.77 Ezért a magyarországi nemesség nem kis hányada távol ma
radt a királyság székvárosának visszafoglalásától.
Ennek ellenére a forrásokból kitűnik, hogy az ostromban részt vett magyar alaku
latok létszáma jóval meghaladta a tizenötezer főt. Az idősebb Bercsényi Miklós
bányavárosi, Esterházy János győri és Batthyány Ádám kanizsai főkapitány szerint,
ha megfelelő zsoldot kapnak, a végvárak őrségén felül mintegy hatezer lovast és
gyalogost tudnak kiállítani. A kassai generalatusság seregeinek száma 14 360 főre
rúgott, míg a többi három generalatusság mintegy 7000 katonát küldött Buda alá.7*
Mindent összevetve talán nem járunk messze az igazságtól, ha az 1686-ban török
ellen harcoló magyarországi katonaság létszámát legalább huszonötezer főre becsül
jük. Ekkor Thököly Imre oldalán még négy-ötezernyi kuruc harcolt, s az erdélyi
fejedelemség mintegy 20 000 főt számláló fegyveres ereje még nem fordult szembe
az oszmán hatalommal.79 Június végén úgy tűnt, elérhető közelségbe került Erdély
nek a Szent Ligához való csatlakozása. Halier János és Incédi Mihály, a fejedelemség
követeiként, titkos megállapodást kötöttek, hogy szembefordulnak az oszmán ha
talommal, és I. Lipót szavatolja Erdély állami önállóságát, a szabad fejedelemválasz
tást és vallásgyakorlatot, egyben gondoskodik annak katonai védelméről. Minde
zek fejében az erdélyiek évi huszonötezer aranyat fizetnek és vállalják a császári
csapatok élelmezését. Akkor állítólag tizenkétezer köböl lisztet és ugyanannyi ökröt
adtak. Megegyeztek továbbá a kolozsvári és dévai őrség német csapatokkal való
megerősítéséről. De mivel Scherffenberg seregét augusztusban Buda alá rendelték,
a fejedelemség védtelen maradt, így Apaffy Mihály erdélyi fejedelem kénytelen volt
meghajolni, s tovább lavírozni a porta és a császári udvar között, mely nem tűnt
egyszerű feladatnak, mivel az oszmán hadvezetés számított Erdély katonai erejére is.
Baló Mátyásnak Erdély portai követének jelentése szerint a törökök 20—25 000
embernél többre becsülték a fejedelemség fegyveres erejét. Szulejmán nagyvezér
nyár elején figyelmeztette Erdély három nemzetét, hogy ,,Buda obsidioban lévén,
Erdélynek rendes hadaival együtt való hadakozásban kellene kötelességének szerént
foglalatoskodniuk. Erdélynek annyi számú ezer válogatott új hadai, mely könnyen
négy-ötezer idegenhadat kihajthatnának az országból jól tudjuk." 80
Sokak véleménye szerint az oszmánok inkább Candia szigetét is feláldoznák, mint
sem a keresztények kezébe hagynák Buda várát. Am e jóslatok, mint oly sokszor

75 OL P. 71. 71. es. 198. íasc. 28—29. fol.
76 Károlyi Árpád—Wélmann Imre: i. m 112 o ; if j Barla János: Budavár visszavétele. Budapest, 1985. 104. o.
77 Thököly Éva Esterházy Pálnak. Kismarton, 1686. augusztus 5. OL P 125. Esterházy Pál nádor iratai. Filmtár
4698. dóhoz.
78 OL P. 71. es. 198. fasc. 28—29. fol.; Károlyi Árpád—Weltmann Imre: i. m. 107. o.
79 Nagy László: i. m. 105. o. 1686. júniusában Szehennél 20 000 erdélyi fegyveres gyűl össze. Kővári László: Er
dély történelme 5. k. 171. o.
80 Baló Mátyás Apaffy Mihálynak. Hadrianapoli, 1686. április 27. TMKO 7. k. 182. o. Szulimán pasa Apaffy Mi
hálynak. Szófia, 1686. június. Buda ostroma, 1686. 58—59. o.
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a történelem folyamán, nem váltak be, sőt az 1687-es esztendő második napján
Szulejmán nagyvezér békét ajánlott a Habsburg udvarnak. 81
Az előző év hadisikerei — Buda, Szeged és a Dunántúl déli részének elfoglalása —
révén jelentősen megszilárdult a szövetséges haderő helyzete, az ellenség főerőit
azonban nem sikerült megsemmisíteni és jelentős stratégiai fontosságú erősségek
maradtak a császáriak hátában. 82 Kanizsa, Szigetvár, Várad, Gyula, Székesfehérvár
és Eger nagy létszámú török őrségei nemcsak a környező lakosságot veszélyeztették,
hanem a szövetségesek utánpótlását is. Batthyány Ádám kanizsai főkapitányt az
Udvari Haditanács 1687 elején szinte egy kisebb hadsereggel küldte ,,ez töröktől
újonnan megvett végházakba", mint írta, azzal a feladattal, hogy „generálisságom
bul ezer embert, győri generálisságbul is ezret magam mellé vévén, bizonyos alám
rendelt német hadakkal együtt ezt az muníciót és élést el kísérjem."83
Az utánpótlási vonalak biztosítása mellett egyre inkább a hátra maradt török
őrségek elszigetelésére és helyőrségi szolgálatra rendelték a magyar csapatokat.
Nagyobb részt magyarországi katonaság tartotta körülzárva Kanizsát és Eszter
gomot, később pedig Váradot. Ugyanakkor még a fősereg kötelékeiben is jelentős
létszámú magyar katona indult délnek, a felvonuló Szulejmán nagyvezér hadai ellen.
Egyes adatok szerint Miksa Emánuel bajor választófejedelem seregtestének kötelé
keiben 2500 huszárt, míg Lotharingiai Károly csapatainál 3500 magyar és horvát
könnyűlovast regisztráltak.84 Ezeket az adatokat erősítette meg Gaetano Bonomo
páter feljegyzése is, mely szerint a Dráva mellől 1687 júliusában ötezer magyar lo
vast vezényeltek Horvátországaba.85 Esterházy János a győri generalatusból ötszáz
embert — valószínűleg gyalogosokat — és az esztergomi lovassereget küldött Károly
herceg táborába, s valamivel később csatlakoztak hozzájuk a győri és esztergomi
sajkások.86 Tobias von Hasslingen vezérőrnagy július elején például 600 hajdút vezé
nyelt ki a Dráva menti sáncok kiépítésének biztosítására, míg Nagy Zsigmond, nemti
várának kapitánya arról adott hírt, hogy Pécsett 130 huszár és 190 hajdú állomá
sozott.87
Batthyány Ádám katonasága Simontornya környékéről tartotta szemmel a szé
kesfehérvári törököket. Létszámukról csupán annyit tudunk, hogy a kanizsai fő
kapitány gyalogezrede 626, lovas ezrede 504 főből állott, de ezek egy részét augusztus
elején Siklóshoz rendelték.88 Palotát Zichy István tartotta blokád alatt. Eközben
Batthyány Ádám helyettese, Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális, Egerszegnél
figyelte a kanizsai törökök mozgását. Eger várát a császári csapatokkal együtt
Koháry István tábornok és Gombos Imre ezredes mintegy 3500 katonája fogta ost
romgyűrűbe, melynek őrsége szabad elvonulás fejében az év végén feladta a várat. 89
A Szent Liga csapatainak 1687. augusztus 12-én Nagyharsány mellett aratott
győzelmével gyakorlatilag megtörték az oszmánok magyarországi hatalmát. A nagy
vezér serege megsemmisült, így megnyílt az út a Balkán északi térségei felé.
Lotharingiai Károly herceg serege 1687 őszén, pihenésre és téli kvártélyra, Er
délybe vonult és a balázsfalvi szerződésben (1687. október 22.) megerősítette az elő
ző évben között titkos szerződóst. Ezzel a fejedelemség bekapcsolódott a török elleni
81 Baló Mátyás Apaffy Mihálynak. 1686. szeptember 23. TMKO 7. k. 195. o.
82 Nagy József: Eger története. Budapest, 1978. 160. o.; Sebestyén József: Székesfehérvár fölszabadulása a török
uralom alól. 1688. május 19. Székesfehérvár, 1929. (Reprint kiadás, Székesfehérvár, 1988.)
83 Batthyány Ádám Batthyány Kristófnak. Körmend, 1687. január 15. In. : Buda ostroma, 1686. 123. o.
84 Paul Wentzke: i. m.
85 Nagy Lajos: Részletek páter Gaetano Bonomo, Miksa Emánuel gyóntató papjának naplójából (1687). I n . :
Budától-Belgrádig, 232—333. o.
86 Esterházy János Batthyány Ádámnak. Győr, 1687. július 17. OL P 1314. Batthyány es. It. Missiles, 12071. sz.
87 Szita László: Tobias von Hasslingen báró, vezérőrnagy hadsereg főszállásmester parancskönyve. In. : BudátólBelgrádig, 193. o.; Benezedi László: Dunántúli végvárak a 17. század végi török háborúban. In.: Magyar és török
végvárak (1663—1664). Studia Agriensia 5.100. o.
88 Takács Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Budapest, 1908. 84. o.
89 Nagy József: i. m. 159. o.
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kü zdelembe. Az év végéig Palota és Eger vára a szövetségesek kezére került, Székesfehérvár őrsége pedig már a megadás feltételeiről tárgyalt. Az oszmán haderő kivér zett, veszteségeit egyre inkább a csekély harcértékű, erőszakkal toborzott zsoldo
sok kai és tatárokkal igyekezték pótolni.
Az elkövetkező két esztendőben tovább folytatódott a Szent Liga csapatainak
győzelemsorozata. Elfoglalták Nándorfehérvárt (1688. szeptember 6.), a szerbiai
Nia (1689. szeptember 24.) és a bulgáriai Vidin városát (1689. október 19.), megadta
magát a hosszabb ideje körülzárt Székesfehérvár és Szigetvár is. Ezekben az években
egyre több magyar katonát vezényeltek helyőrségi szolgálatra. Az 1688 júniusában
kelt fizetési kimutatások szerint a kanizsai végeken 1392 lovas és 1667 gyalogos;
Esztergomban, Zsámbékon és Simontornyán további 490 huszár és 1074 hajdú szol
gált. 90 Joachim von Trautmannsdorf császári tábornok, midőn a Belgrád ostromához
gyülekező fősereghez sietett, feljegyezte naplójába, hogy mikor átkeltek a Vuka
folyón, „A nagy kiterjedésű palánk részben a dombokon terült el... a télen át több,
mint 1300 hajdúból és huszárból álló őrség feküdt, most azonban a hadsereg már
Péter váradig nyomult, a palánkban csupán 600 magyar állomásozott."91 A fősereg
gel nyomultak előre a Barkóczi Ferenc által vezetett huszárok is, akiknek augusztus
elején ,,az mint eddig is szép nyereségek és prédáiok volt". 92
Mivel az ország belsejében megszűnt a közvetlen török veszély, a régi vég várvonal
helyőrségeinek nagyobb részét az újonnan elfoglalt erősségekbe helyezték. Motesiczky Miklós kapitány már 1687 augusztusában arról számolt be apjának, hogy: „Itt
Pesten minékünk Magyaroknak hazakot ne[m] akarnak adni, hane[m] csak Qvártély t az házakb[an], mert azt mondják, hogj ha Esziket megh vennék, tehát oda vin
nének bennőnket." 93 Pest városában Sempte, Tapolcsány és Fülek őrségének össze
sen 700 lovas és 400 gyalogos katonája állomásozott. A szegedi várba a sellyei és
a nyitrai vitézlő rendből 500 huszárt és 200 hajdút helyeztek. Léván, Korponán és
Kékkő várában továbbra is 600 lovas és 500 gyalogos teljesített szolgálatot.94
B ádeni Lajos a nyár folyamán közel harmincezer fős seregével Belgrád védelmére
készült. Az Udvari Kamara a hadjárat anyagi számvetésekor 5—6000 magyaror
szági katonára számított. A kanizsai, győri és bányavárosi főkapitányságból, Pestről
1300 lovas érkezett. Pálffy Miklós hajdúezredének létszáma pedig elérte a 2997 főt.95
Bá deni Lajos azonban nem várta be a Reseb Arap pasa által vezetett török-tatár
hadat, hanem 1689. augusztus 29-én és 30-án Grabovac, majd Batočin mellett megví
vott csatában megfutamította az ellenséget. A csatában a magyar könnyűlovasság
újra múlhatatlan érdemeket szerzett, amikor a rác lovasokkal együtt szétverték
a janicsársággal megerősített tízezer főnyi tatár seregtest ellentámadását. Egy is
mer étlen korabeli szemtanú szerint „General Gróf Csáki, pál deák és Battyani [Botytyá n János] az Esztergomi kapitány az kezek alatt levő magyar és racz lovassal... mind
két felől, mind hegyen völgyön erőssen menvén azon ügyekeztek vala ... a valogatottya hullott el 400 török, és tatár a harcz helyen, sok feö rab is esett es azok kö
zött az 500 szaravia (lovas janicsár) elöl járója es nyertek 12 zászlót, es egynehány
dobot." 96 A győzelmet követően a császári csapatok tovább nyomultak előre. Nisnél

00 1688. június havi fizetési listák. HHStA Hoffmanz Ungarn. OL Filmtár W. 2233. doboz.
1680/3—4. sz., 103. o.
91 OthmarPickl: A magyar és török végvárak állapota a Budától Belgrádba vezető úton 1688-ban. Világtörténet,
1086/3—4. az., 103. o.
92 Mednyánszki Pál Balassa Ádámnak. Pozsony, 1688. augusztus 13. OL P. 1760. Balassa es. lt. 4. es. 758. fol.
93 Motesiczky Miklós Motesiczky Pálnak. Pest, 1687. augusztus 11. OL P. 506. Motesiczky es. lt. 1. sz. Fase. 4.
44—46. fol.
94 Takáts Sándor: Kísérletek a magyar haderő feloszlatására. Sz 1904. 226. o.
95 Báiüaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 17. rész. Magyarország felszabadítása a török uralom alól.
1683—1699. Budapest, 1940. 365. o.
96 OL R. 306. Katonai iratok. 12. es. 97—100. fol.
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szeptember 24-én újra legyőzték Reseb pasa seregét, elfoglalták Vidint és Piccolomini tábornagy katonasága benyomult Albánia északi részébe.
Bár a magyar lovasság Szerbiában szétverte a Galga szultán által vezetett tatár
hadat, egy újabb seregük Erdélyt fenyegette. Absolon Dániel, aki Munkács várának
kapitulációja után a hírhedt Antonio Caraffa tábornagy titkára lett, augusztus köze
pén arról értesült, hogy „az Tatar Had Bucsakba vagyon". Ezért a székely gyalog
ságot helyezzék el a szorosokban, „A lovas Székely had penigh szallyon mezőbe
Parsmarhoz." 97 Henter Mihály úgy vélte, hogy „Sepsiból Úr kitelik szabad lófü és
darabant ember az nemességen kívül nyolcz száz ember. Erdővidékin is négy had
nagyság van Orbaiból is kitelik négy száz.98 Ugyanakkor Gyulaffy László udvari
főkapitány „circiter öt vagy hatszáz mezei katonával" a Temes vize mellett harcolt
a törökök és Thököly kurucai ellen.99
Bádeni Lajos, a császári erők főparancsnoka Csáki László és Deák Pál huszárait, és
Pálffy Miklós gyalogezredét bízta meg a helyőrségi feladatok ellátásával Szerbiában,
így ősszel összesen 3660 hajdút és 1035 huszárt helyeztek el Szerbiában a külön
böző téli szállásokon.100 Ám az újabb diadalokért drága árat kellett fizetni. A csapa
tok elfáradtak, ki véreztek. A Pálffy gyalogezred legénységének közel egyharmada,
összesen 904 ember elesett vagy megsebesült, de hasonló volt a helyzet a német
alakulatoknál is. Széchényi György esztergomi érsek hírei szerint: „A Török ellen
minemö Regimentek vannak, bizony mind Emberbül, mind pedigh lovakból igen
ruinaltattak annira, hogy kiben ezer Embernek köllene lennie nincs ötszáz,"101
A Szent Liga csapatainak sorozatos győzelmei nyomán megroppant az Oszmán
Birodalom, a magyarországi és balkáni térnyerések pedig hihetetlenül megnövelték a
Habsburg Monarchia súlyát és tekintélyét. XIV. Lajos francia király, féltvén európai
és már a Földközi tengeri pozícióit, dinasztikus érdekekre hivatkozva, 1688 nyarán
megindította csapatait Pfalzba, melyek hamarosan elfoglalták Philipsburgot és
Speier városát fenyegették. Ennek következtében a császári hadvezetés kétfrontos
háborúra kényszerült. Lotharingiai Károly vezetésével 1689 elejére már jelentős
csapategységeket dobtak át a keleti hadszíntérről. Köztük számos magyar könnyűlovas alakulatot, így többek közt Czobor Ádám és Pálffy Miklós huszárait, össze
sen 2000 főt, továbbá Pálffy János Károly ezer főnyi vértes ezredét.102 A következő
esztendő tavaszán, valószínűleg a veszteségek pótlására, „Czobor Ür új Regimentet
akar fogadni (a Rajna mellé)... Erdélyi Csáki László Ur[amna]kis van resolválva
hogi mégh Török ellen egi Regement Magiart fogadgyon".103
Mint említettük, Bádeni Lajos, mikor átvette a Rajnai hadsereg feletti parancs
nokságot, nagy létszámú könnyúlovas erőt kívánt magával vinni. Törekvéseit azon
ban nem koronázta siker. Az eddig napvilágra került adatok alapján úgy tűnik,
hogy a Birodalom nyugati végein évente körülbelül 3—4000 magyarországi katona
harcolt.104 A reguláris harchoz nem szokott lovasok egy része idegenkedett a nap
nyugati szolgálattól. A már idézett Széchényi György véleménye szerint: „A mi
magyarinkat által vittek a Rénus[on] attúl félek föl szerzek a franczuzok... Ott fönn
97 Absolon Dániel Teleki Mihálynak. Szeben, 1689. augusztus 11. 6 órákkor estve. OL P. 1238. Teleki M. gyűjte
mény 99. fol.
98 Henter Mihály Teleki Mihálynak. Bozza vára, 1689. szeptember 8. OL P. 1238. Teleki M. gyűjtemény 13. doboz.
236. fol.
99 Bethlen Miklós önéletírása. In.: Magyar Remekírók. Kemény János és Bethlen Miklós művei. (Jegyzetekkei
ellátta: V Windisch Éva) Budapest, 1980. 817. o.
100 A magyar és rác katonaság létszámadatai 1689. október 1. Generallandesarehiv Karlsruhe, Baden-Baden.
Ludwig Wilhelm Kriegssache. HL Filmtár 2020 doboz.
101 Széchényi György id. Zichy Istvánnak. Pozsony, 1889. december 28. OL P. 707. Zichy es. lt. 554. 15452. sz.
102 Anton Marr: Der Feldzug 1689 in Deutschland. Oesterreichiseche Militärische Zeitschrift, 1868. 259. o.
103 Motesiczky Miklós Motesiczky Pálnak. Vienna, 1690. április 14. OL P. 506. Motesiczky es. lt. 1. es. Fase. 4.
50. fol.
104 Der Kaiserliche Armee Feld: Zug Anno 1691. HL. Törökkori iratok gyűjt 12. es. 6—10. fol.; Aloys Schulte:
Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden unter der Reichskrieg gegen Frankreich 1693—1697. I L Band. Quellen. Karls
ruhe, 1892. 238. o.; Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen I. Serie I L Band. Feldzüge gegen den Türken 1697—
1698. (A továbbiakban: Feldzüge...) Wien, 1897. 67—68. o.
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az Impériumban még több van en[n]él, és nilván kialtyak megyünk Magyar Ország
ba, Török ellen, nem jo itt Nemet országba a' Hadakozás, szűk az Orszagh szűk
a Föld."105 Egy másik mentalitást testesített meg az ifjú Motesiczki Miklós. Apjához
írott levelében tanácsát kérte, hogy a birodalomba, vagy a török ellen menjen-e
harcolni. Okfejtése kíváncsisággal vegyes sajátos zsoldosszemléletet tükröz: ,,Osztán
mi tagadás bele az Ember csak többet lát az Impériomba[n], mint Magyar Országhba
asztan az Imperiomba mint a Fizetés mint qvártély, mint böcsület jobba [n] lesz
megh szásszor mint sem Magyar Országba, bizony magha[m]nakis nagiob kedve[m]
volna Imperiomba mint sem Magyar Országhba, mert az Imperiumot mégh nem
láttam." 106
A hadisikerekben gazdag 1689-es esztendőt követően váratlan fordulat követke
zett be a törökellenes felszabadító háború menetében. Úgy tűnt, hogy az évek óta
vereséget vereségre halmozó oszmán hadvezetés még a franciák támadása miatt
létszámában igen megfogyatkozott császári erőket sem képes megállítani. Ám szinte
az ismeretlenség homályából előlépő Köprülü Musztafa nagyvezér erélyes eszközök
kel összeszedte a birodalom még meglévő anyagi erejét és újra talpra állította az
oszmán hadigépezetet. így a csekély katonai erővel rendelkező Bádeni Lajos 1690
tavaszán kénytelen volt feladni a balkáni hódításokat. A török betöréstől félve
Zernyestnél vonták össze Heissler Donath csapatait és a mintegy 5000 főre rúgó er
délyi hadakat. Thököly, kit a nagyvezér Erdély elfoglalására küldött, a havasokon
átkelve meglepte és szétverte az erdélyi és császári csapatokat, s benyomult a feje
delemségbe. Ennek hírére Bádeni Lajos jelentős erőkkel erdélybe sietett. A ki
tűnő császári hadvezér hiába erősítette meg Belgrád őrségét, többek közt 500 ma
gyar hajdúval is, Köprülü Musztafa nagyvezér túlerőben lévő csapatai hamarosan
bevették a kulcsfontosságú várat. 107
A háború elhúzódása egyben azt is jelentette, hogy továbbra is szükség van az
ország fegyveres erejére. Bádeni Lajos az 169l-es esztendő haditervének kidolgozá
sakor a törökök ellen 20—22 000 magyarországi fegyveressel számolt, míg a Habs
burg Birodalom nyugati részein mintegy 3000 magyar könnyűlovas harcolt.108
Megfelelő alapkutatások hiányában ma még csak találgathatjuk a visszafoglaló
háború második szakaszában (1690—1699) részt vett magyarországi katonaság
nagyságát. Egyes adatok azonban arra utalnak, hogy létszámuk inkább csökkenő
tendenciát mutatott. Ez valószínűleg elsősorban az elhúzódó háború nyomán bekövet
kezett súlyos financiális problémákkal áll kapcsolatban, hiszen a háború kezdete óta
a hadiköltségek ijesztő mértékben emelkedtek. Míg 1680-ban a hadikiadások összege
„csak" 3 863 243 rajnai forint, addig öt évvel később már 12 600000 és 1695-re, majd
nem megduplázódva, elérte a 22 722 819 rajnai forintot.109 A már szinte csillagászati
méreteket öltő hadiköltségeket sem a rendes, sem a rendkívüli adó jövedelmek, de
még az egyház és a külföldi uralkodók tetemes pénzügyi segélyei sem tudták fedezni,
így a Habsburg Birodalom államadósságai évről évre növekedtek. Éppen ezért az új
csapatok fogadására, a hiányzó legénység pótlására évről évre kevesebb pénz jutott.
Erre a folyamatra utalt Starhemberg Rüdiger gróf az Udvari Haditanács számára
1697 elején készített jelentésében, amikor szorgalmazta új szabadcsapatok felállí
tását Magyarországon, mert ez hosszú ideje nem volt lehetséges, de hasznosak és
fenntartásuk kevés pénzbe kerül.110
105 Széchényi György id. Zichy Istvánnak. Pozsony, 1689. december 28. OL P. 707. Zichy es. lt. 554. 15452. ?z.
106 Motesiczky Miklós Motesiczky Pálnak. Vienna, 1690. április 20. OL. P. 506. Motesiczky cs. lt. 1. sz. Fasc. 4.
Nr. 26—47. fol.
107 I. Lipót császár Aspremont tábornoknak. Ebersdorf, 1690. szeptember 22. Philip Räder: Des Markgrafen Lud
wig Wilhelm von Baden Feldzüge wider die Türken. I I . Bd. Karlsruhe, 1842. 283. o;
108 Az 1691-es hadjárat terve. Uo. 374—379. o.
109 Jean Beranger: A Habsburg hatalom gazdasági alapjai a XVII. század végén. I n : Európa és a Rákóczi szabad
ságharc. (Szerk. : Benda Kálmán) Budapest, 1980. 120. o.
110 Feldzüge... I. Series. II. Band. 406. o.
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A császári haderőben a magyarországi reguláris ezredeken, végvári katonaságon,
és szabad csapatokon kívül, az ún. „Frey-Companie"-k, különböző feudális hadkon
tingensek —főúri bandériumok, vármegyei hadak — is harcoltak. Ez utóbbiak sze
repéről, nagyságáról a kutatások mai állása szerint még igen keveset tudunk. Az ed
dig feltárt források arra mutatnak, hogy katonai szerepük csökkent, mozgásterük
pedig beszűkült a visszafoglaló háború folyamán. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az,
hogy a hadihelyzet kedvező alakulása, valamint ellátási problémák következtében
a császári hadvezetés már nem kívánta alkalmazni az alacsony harcértékű főúri
bandériumokat és vármegyei csapatokat. Inkább a nemesség anyagi erejére kívántak
támaszkodni. A feudális hadkontingensek visszaszorulása másrészt éppen ezzel
a törekvéssel függött össze. Ugyanis a permanens háborúskodás és az új adópolitika
kikezdte még a leggazdagabb nemesi rétegek anyagi erejét is. Batthyány Ádám pél
dául 1698 júliusában arról tájékoztatta Petres György várnagyot, hogy „a mostani
Accisás üdőhöz képest, mely nekünk nagy költségeket szaporétt, kölletvén magunkat
accomodálnunk az üdőkhöz, úgy végeztünk Eöcsém Uramókkal, hogy Űjvárott
Tizenkét Darabantnál többet ne tartsunk". 111 Azt pedig, hogy az ország nemessége
nem kevés anyagi áldozatot hozott az ország felszabadításáért, elég talán két példá
val illusztrálnunk. Az Esterházy Pál nádor uradalmaiba az 1684/85 telén beszállásolt
szövetséges katonaság eltartása 166 958 forintot emésztett fel, természetesen leg
nagyobbrészt terményekben.112 Batthyány Ádám 1686 elején saját jövedelméből
egyenlítette ki a király által fizetendő katonaság elmaradt zsoldját, mintegy 9400
forintot, s a még fennmaradó tízezer forintnyi összeget a lendvai vár zálogértékének
fejében adta. Ezen felül „Azon százötven lovas és száz gyalogos kifizetését, akik tiszt
ségemnél fogva megilletnek, és járandóságuk ebben az összegben benne van, ma
gamra vállalom".113
Egyébként várak, uradalmak zálogjoga fejében számos magyarországi nemes
is jelentős összegeket kölcsönzött az uralkodónak. Zichy István gróftól 1686
júliusában és 1692-ben előbb 53 000, majd 25 000 forint folyt be ezen a címen.
Erdődy György gróf ugyancsak az 1692-es esztendőben 9000 forintnyi, az esztergomi
káptalan és a Forgách família 65 000, illetve 25 000 forintot kölcsönzött az Udvari
Kamara számára.114 Még a középnemes Motesiczky Pál is tudott a kamarának 3000
rajnai forintot kölcsönözni.115
Ezek a terhek pedig sokkalta kisebbek voltak ahhoz képest, melyet a lakosság
közvetlenül viselt. Bizonyos adatok szerint 1685-ben a Habsburg birodalom hadi
adójának 70%-át Magyarország viselte és a következő évben is a felét.116 Szabolcs
vármegye csupán 1685 novemberében ós decemberében 26 661 forint értékű porciót
adott a téli kvártélyon lévő Götz lovasezrednek.117 Szepes vármegye hadikiadásait
ebben az esztendőben 474 000 forintra becsülték, Kassa városa pedig 1689 júniusá
ban 27 300 forintot fizetett hadiadó címén.118 A sort számos adattal folytathatnánk.
Viszont a fenti adatok tükrében elgondolkoztató, hogy honnan voltak az országnak
ilyen számottevő erőforrásai. Különösen ha meggondoljuk, hogy az ellátás egy részét
az oszmán hadvezetés is Magyarországról biztosította.119
111 Batthyány Ádám Petres Györgynek. Bohoncz, 1698. július 13. OL P. 1314. Batthyány es. lt. Missiles, 02997. sz.
112 Vanyó Tihamér: Sopron vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai és közállapotai (1640—1690). Soproni Szemle,
1976/2. sz. 127—128. o.
113 Batthyány Ádám I. Lipótnak. Rohonc, 1686.: Buda ostroma, 1686. 216—217. o. e
114 Jean Beranger: Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVII. siècle. Paris, 1975.
115 A zálogkölcsön fejében Motesicky Pál megkapta a Bars vármegyei Nagy-Redve possessiót és praediumot.
(A záloglevél jelenleg a család birtokában.)
116 R. Várkonyi Agnes : Magyarország visszafoglalása, 1683—1699. Budapest, 1987. 71. o.
117 Szabolcs vármegye a Götz lovas ezredeknek. Kalló, 1685. december 30. ÓL P. 707. Zichy cs. lt. Fasc. 285. et.
B. Nr. 1. 166. fol.
118 Nyugta a fizetett összegről. Eperjes, 1689. június 18. Kassa város lt., Schwartzenbachiana, 10179. sz.; Buda
Expugnata 1686. Budapest, 1986.1. k. 242. o.
119 A törökök 1683/84-ben az ún. Szegedi kozákok 5500 mérő árpát, 1400 mérő lisztet és 1000 mérő búzát vittek
Eszékre. A honfoglalástól a polgári forradalomig és a szabadságharc végéig. Csongrád megye évszázadai : Történelmi
•olvasókönyv. (Szerk. : Blazovich László) Szeged, 1985.
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Nem véletlen tehát, hogy az ország teherbíró képességének felülvizsgálata igen
sürgető feladat, melyre legújabban R. Várkonyi Ágnes hívta fel a figyelmet. Szerinte:
„Nem csak a Mohácsig elért szintet kell számításba venni, hanem a másfél évszázad
alatt — a veszteségeken kívül — a fejlődés tényeit is. Általában az országos civi
lizációs posztindusztriális szintet kell gondosan megvizsgálni".120
A hosszú éveken át tartó háború, az ország hadszíntérré válása, a százezernyi fegy_
veres szövetséges és ellenséges erő eltartásának terhei felőrölték a magyarországi
társadalom oly nagy nehézségek árán akkumulált gazdasági erejét. Bercsényi Miklós,
Felső-Magyarország főhadbiztosa megrázó sorokkal ecsetelte a háború nyomán ki
alakult helyzetet: „... de az nyomorúságban fetrengő föld, az portiozasnak nehéz
súllyanal már nemis kiált egyéb hírt, mivel már itt a faluk pusztulása, s abban mégh
tengő Szegenységh igaz szegénysége miat sok helyen igyenesen a Földes Urakra
szállót az qvartélyos, az Falukon való elhetetlensegenek okábbul, kit naponként
ezen a Földön mindenjkünk varhat magara, de úgy latom mint az mely beteget az
orvosok szánnak, s nem gyógyítanak úgy veszünk panaszunk miilet". 121
A visszafoglaló háború első időszakában egyes nagybirtokosok és egyházi méltó
ságok még több száz fős bandériumok élén indultak hadba a török ellen. Esterházy
Pál nádor 1682-ben 1000 lovast és 500 gyalogost szándékozik a török ellen vinni, de
1684-ben már csak alig 700 lovas és 300 gyalogos felett parancsol. Míg 1682-ben a fő
urak és egyházfők katonasága a királyi Magyarországon 4120 lovasból és 1890 gya
logosból állott, addig 1684-ben már csak 2650 lovas és 800 gyalogos szállt harcba az
oszmánokkal.122
Az 1680-as évek végétől világossá vált, hogy Magyarország területének zöméről
kiűzték a törököket, így a katonaságot is integrálni kell az új helyzetbe. Magyar
katonák és tudósok tollából számos elképzelés született. Esterházy Pál nádor szerint
a főkapitányságokat össze kellene vonni és székhelyüket délebbre helyezni. Javasolta,
hogy a varasdi, kanizsai és a győri egy főkapitányság legyen, Eszék székhellyel.
A dunántúli főkapitányság központja Szeged lenne, míg Felső-Magyarország főkapi
tánysága Szatmártól egészen Erdély déli határáig húzódna. A végvári katonaság
nagyobb részét ezekbe a főkapitányságokba kellene helyezni.123 Forgách Simon egy
datálatlan, de valószínűleg az 1690-es évek második felében íródott „Projectum"ában elsősorban a hadak zavartalan utánpótlására tesz javaslatot. Olyanra, amely
nem zsigereli ki a lakosságot. Szükségesnek tartja azt is, hogy: „Az olyan Regimentekbül menü több lehet, dislocaltassanak, az Végh és az neoaquistika helyekre, úgy
mint, Buda, Pest, Sziged [Szigetvár], Szikesfehérvár, Sziklósra, Uivarban, Leopoldban". 124 Valószínűleg Hevenessy Gábor, az oknyomozó történetírás egyik meghono
sítója is készített egy tervezetet. Ennek a katonai ügyekről szóló, „Militare" című
részében javasolja, hogy az újra megalapítandó generalatusok területén mindegyik
ben legalább 2000—2000 főnyi magyar katonaságot kellene tartani, melyet a har
mincad- és sójövédelmekből fizetnének.125
Bár katonai és gazdasági szempontok miatt a végvári katonaság zömét délre kel
lett volna helyezni, a magyar vitézek mégis régi lakóhelyükhöz ragaszkodtak. Koháry István már 1687 júniusában arról értesítette a nádort, hogy „a Szeredi, Sellyei
és Nitrai katonák elejitül fog vast nagyob részint nem akarnak magok lakó helyeikbül
120 R. Várkonyi Agnes: Magyarország visszafoglalása... 75. o.
121 Bercsényi Miklós Batthyány Ádámnak. Ungvár, 1695. december 2. OL P. 1314. Batthyány es. It. Missiles,
06166. sz.
122 Chatalogus Militium. Vienna, 1682. március 20. OL P. 125. Esterházy Pál nádor iratai 4736. doboz. Numerus
Militia Hungaro[rum]... 1684. augusztus 14. Uo.
123 Iványi Emma: A „Magyar Einrichtungswerk". In.: Gazdaság és mentalitás Magyarországon a török kiűzésé
nek idején. Discussiones ïfeogradiensis 4. Salgótarján, 1987. 162—163. o.
124 Projectum (Sine dato) OL P. 287. Forgách es. lt. 43. es. 420. fol.
125 Donath Regina: Egy magyar főúr tervezete a török hódoltság után. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, IV i
Budapest, 1968. 300—301. o.
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ki bontakozni". 126 Hogy miért nem találtak széles körű visszhangra akár a magyar,
akár a császári elképzelések, még további kutatásokat igényel.
Bármilyen paradox módon is hangzik, az oszmán hódítás nyomán a középkori
magyar állam szétesése valójában kedvezett a társadalmi mobilitásnak. A permanens
háború gyakorlatilag a társadalom széles rétegei előtt nyitotta meg a társadalmi fel
emelkedés útjait, vagy az egyéni, vagy a kollektív nemesség elérése felé. Az egyre
terebélyesedő hadigépezet egyre több embert kívánt, s jelentkeztek a gazdasági
fejlődés igényei is, miközben a demográfiai növekedés lelassult, olykor stagnált a
XVI—XVII. század háborús viszonyai következtében, ezért relatív munkaerőhiány
lépett fel. így a földesurak különböző kedvezményekkel kívánták birtokaikhoz kötni
a paraszti munkaerőt, olykor még nemességet is szerezve nekik.
Köztudott, hogy a Habsburg dinasztia nem tudta teljes egészében magára vállalni
az oszmánok elleni küzdelem roppant terheit. Ezért a növekvő számú magánkatonaság
mellett széles teret kapott a végvári katonaság egyéb, főleg mezőgazdasági és ke
reskedelmi tevékenysége.
Veszprém várában a 249 magyar katonának 1696-ban 238 háza, 258 hold szántó
földje és 421 kapás szőlője volt, ebből összesen 457 akó bort szüreteltek.127 A tihanyi
vár őrségének 1701-ben „vagyon egy-egy darab szántó föld ... a mellet az katonasaghnak egy egy szekér széna termő rettyik. Ezen vegh házban Esztendőt által,
Meszarszegh az seregi, kitul Kapitány Úrnak egy Masa fadgyút szoktak adni. Kocs
ma het holnapik az seregi, két holnapig az Apát úri, három holnapik Kapitány
Uramy". 128 Az idők folyamán így egy gazdálkodó-kereskedő katonaréteg alakult ki,
mely helyhez kötött fegyveres szolgálata mellett marhahajtással, borkiméréssel,
szőlőműveléssel pótolta az el-elmaradó zsoldot. Ezt az állapotot tarthatatlannak
ítélte az ország nádora is, s javasolta, „hogy a magyar katonaságot a horvát ezredek
szabályzata szerint kiegészítsék és úgy is fizessék, arányosan mind a gyalogságot;
és ne othon gazdálkodjanak, mint eddig". így ahogy vannak, ugyanis semmi jót
nem tudnak nyújtani, mivel hozzátapadnak házaikhoz és allodiumaikhoz.129
A magyar katonarétegek érthetően ragaszkodtak kivívott privilégiumaikhoz, de
az oszmánok kiűzésével előállott új helyzetben az abszolutista államrend sorra lezárta
a társadalmi felemelkedés csatornáit, s állami, valamint földesúri adóztatásra kény
szerítették őket. A palotai katonaságnak például 1700-ban „volt tíz portiója fizetett
mindenestül fi. 480.". 130
Bár a császári adminisztráció végül döntő zömében délszlávokból szervezte meg
Magyarország és Erdély határőrvidékeit, ennek ellenére a végvári katonaság rend
szere szívósan tovább élt. Egy 1700-ban kelt kimutatás szerint Keszthelyen, Tihany
ban, Vázsonyban és Szigligeten 125 lovas, 227 gyalogos és 505 szabad legény szol
gált. A győri generalatusban pedig a következő év elején 437 nemest, 1517 szabad
legényt és városi katonát, 630 lovast és 948 gyalogost írtak össze.131 Szolnokon az
1696-os összeírás alkalmával háromszáz magyar katona, privilégiumaira hivatkozva,
kivonta magát az adózás alól.132 Még a magánföldesúri katonaság újraéledését is
megfigyelhetjük egyes megromlott közbiztonságú területen. Károlyi Sándor például
1700-ban hajdúkat telepített károlyi birtokára. 133
126 Koháry István Esterházy Pálnak. Vienna, 1687. június 12. OL P. 123. Esterházy Pál nádor iratai, Missiles,
2803. sz.
127 Hungler József: A török kori Veszprém. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 4. (Szerk.: Madarász Lajos)
Veszprém, 1986.152. o.
128 A tihanyi katonaság összeírása 1701-hen. OL P. 287. Forgách es. It. Series I I . Fase. HH. 43. es. 222. fol.
129 Iványi Emma: i. m. 163. o.
130 A palotai katonaság összeírása. OL P. 287. Forgách es. It. Series I I . Fase. HH. 43 es. 131. fol.
131 A győri generalátus összeírása, 1701. február 10. OL P. 287. Forgách es. It. Series II. Fase. H H . 223. fol.
132 Kaposvári Gyula: A szolnoki vár kialakulása és helye a város települési képében I. A Szolnok Megyei Múzeu
mok Evkönyve, 1982/83. Szolnok. 1982—83.164. o.
133 Károlyi Sándor 1700. március 14-én adta ki hajdútelepítő leveleit. OL P. 392. Lad. 7. Nr. l/a.
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Végezetül mindenképpen felvetődik a kérdés: Vajon milyen létszámú fegyveres
erő küzdött a törökök ellen ? Bár a kutatások még sokban módosíthatják és pontosít
hatják eredményeinket, talán nem járunk messze az igazságtól, ha a szövetségesek
oldalán küzdött magyar erők létszámát 15 000 és 25 000 fő közé tesszük. Általános
felkelés meghirdetésével ugyan jelentősebb létszámú katonaságot lehetett volna
felállítani, de a hadi helyzet ezt nem indokolta, az anyagi eszközök véges volta pedig
eleve gátat szabott ennek. Érdekes megjegyeznünk ehhez, hogy a hatvanas évek
törökellenes háborújának idején a területileg ós politikailag egységesebb országban
sem tervezték nagyobb haderő felállítását. Egy 1662-ben, vagy 1663-ban kelt nádori
tervezet a főpapi és főúri bandériumok, valamint a vármegyék kiállítandó katona
ságát 25 525 főben szabta meg.134
A török ellen harcoló magyar katonaság létszámának megállapításánál azonban
számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni. Például a visszafoglaló háború ide
jén, még a kuruc mozgalom apályának időszakában is, legalább 3—4000 fegyveres
harcolt Thököly Imre oldalán. Megfelelő mustralisták híján nem tudjuk megmon
dani, hogy a császári ezredekben milyen létszámban szolgáltak magyar katonák.
A legújabb kutatások nyomán ismertté vált például, hogy a bajor választófejedelem
saját költségén egy huszárezredet toborzott. A Lindl Borbula által vezetett ezredben
az 1688. június 17-én felvett mustrajegyzék szerint 592 katona szolgált. I t t nem
kisebb személyiségek szolgáltak, mint a Rákóczi szabadságharc idején jelentős karri
ert befutott Csáky István, vagy Forgách Simon.135 Ezen kívül valószínűleg már a
törökellenes visszafoglaló háború idején is bevett gyakorlat volt, hogy a császári
ezredek egy részét a magyar területekről egészítették ki. A spanyol örökösödési
háború elején, 1703 márciusában például a Nigrelli ezredbe 200 újoncot toboroztak
a felső-magyarországi vármegyékből.138
A magyarországi katonaság létszámát ezen kívül befolyásolta az is, hogy számosan
idegen hadseregekben vállaltak szolgálatot. Esterházy Miklós nádor egy 1627-es
felterjesztésében úgy vélte, hogy „csak az egy Lengyelországba harminc-negyven
ezer ember vándorolt ki a vitézlő rendből" a húszas években.137 Ha a külföldi zsoldos
szolgálat a törökellenes háború idején háttérbe is szorult, azt nincs okunk feltéte
lezni, hogy teljesen megszűnt volna. Annál is inkább, mivel a francia és bajor had
sereg kötelékeiben egyaránt megtalálhatók magyar huszáregységek, a Lotharingiai
herceg testőrségében pedig magyar hajdúk teljesítettek szolgálatot, de még a svéd
uralkodó német ezredeiben is találkozhatunk a magyar katonák neveivel.138
A császári hadvezetés az úgynevezett magyar „national miliz" mellett reguláris ez
redeket is szervezett a magyarországi katonaságból. Az első reguláris huszárezredet
1688-ban Czobor Ádám alapította. A császári hadseregről egy 1702-ben készített
átfogó kimutatás szerint az egész birodalom területén 130 650 katona állt fegyverben,
ebből 8000 magyar huszár, 3400 hajdú és a magyarországi várakban lévő úgyneve
zett szabadcsapatok, melyek létszáma 6800 fő volt.139
A magyarországi katonák között számos kiváló vitézzel, csapatparancsnokkal
találkoztunk, közülük sokan ezredeiket vezetve harcoltak az oszmánok ellen. Batt
hyány Ádám gróf, Batthyány Kristóf gróf, Barkóczi Ferenc gróf, az idősebb és az
ifjabb Bercsényi Miklós gróf, Bottyán János, Czobor Ádám gróf, Csáky László gróf,
Esterházy János Esterházy Mihály, Festetich Pál, Fiáth János, Gombos Imre,
134 Pro moderna inevitabili summa necessitate... (1662/1663 körül). OL E. 211. Limbus I I . Series 95. es. 262—
263. fol.
135 Nagy Lajos: Az 1688-ban bajor szolgálatba toborzott magyar huszárezred két szemlejegyzéke. In.: BudátólBelgrádig, 255—278. o.
136 Az Udvari Haditanács 1703. március 16. OL A. 14. Insinuata Consili Belliéi 4. cs.
137 Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Budapest, 1978. 152. o.
138 Georg Tessin: Die deutschen Regimenter der Krone Schweden Teil I I . Unter Karl X I . und Karl X I I . (1660—
1718). 152. o.
139 Specification Aller derenen Regimenter... Anno 1702. HHStA Reichtagsakten, Fase. 384.
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Pálffy János Károly, Pálffy Miklós, Zichy Imre és Zrínyi Ádám gróf neve talán
a legismertebbek közül való. Közülük azonban csak egyedül Pálffy János Károly ért
el igen magas, tábornagyi rangot a császári hadseregen. Felvetődött ugyan az a terv
1685—86 táján, hogy vezetésével egy önálló csapattestet hozzanak létre a magyarok
ból, a császári hadseregen belül, de ez anyagi eszközök hiányában meghiúsult. A ma
gyar tisztikar az ország saját katonaságát vezényelte, de alá voltak rendelve a csá
szári hadvezetésnek. Ez az állapot voltaképpen törvényszerűen alakult így, hiszen
a magyar tisztek, képzettségüknél fogva, alkalmatlanok voltak, a korszerű harcá
szati elveket elsajátított császári hadak vezénylésére.
Tanulmányunkban ugyan magyar vagy magyarországi katonaságról beszélünk,
mégis feltétlenül jelezni szeretnénk, hogy korszakunkban az etnikai származás szere
pe elenyésző. Elsődlegesen a felekezeti hovatartozás dominált, főként egy olyan küz
delemben, ahol az ellenfél a gyökeresen más társadalmi berendezkedést, vallást és
kultúrát képviselő Oszmán Birodalom. A Rákóczi-korabeli szemlelajstromokból tud
juk, hogy az ország szlovák, román és orosz etnikumú népei együtt harcoltak a ma
gyarokkal, így igen csekély a valószínűsége annak, hogy két évtizeddel előbb, éppen
a török hódítók ellen, másképpen lett volna.
Az oszmánok Magyarországról való kiűzését európai koalíció fegyveres ereje tette
lehetővé. Bár az ország részvállalása e hosszú küzdelemben nem tekinthető megha
tározónak, katonai és gazdasági ereje mégis nélkülözhetetlen volt.

Hiumeau Jjuzaub
YHACÏHE BEHrEPCKHX BOHCK B BOÍÍHE 3A OCBOB05KAEHHE
OT TYPOK
Pe3K>Me
BOHHM c TypicaMH B 1663—1664 roaax npoAOJDKanH HCTomaTb coHHaJibHbiií H 3KOHOMHHCCKHH
noieHDiíaji BenrpHH, a yHH3HTejibHbiH MHp, 3anjiioHeHHi,iË B Baiiœape, OKOHuaTeJibHO p&3RQjmji
oomecTBO CTpaHH H K nadaný 80-HX rojros crpana pacnanacb y»ce Ha neTbipe nacTH.
Pa3po3HeHHoe TeppHTopnajibHO H nonHTHHecKH, Hepa3BHToe B sKOHOMir-iecKOM OTHoniemiH
BeHrepcKoe KOPOJTCBCTBO KaK B BOCHHOM, Taic n B noJiHTïiqecKOM OTHOIHCHWH HrpaJio noflHHHeHHyio
p o n t B BOHHe npoTHB TypOK noone 1683 roaa.
HoBeHiiine aeMorpa^iiiecKHe Hccjie^OBaroiH CBHAsrejibCTayiOT o TOM, I T O iiecMOTpa Ha KOJTOCcajTbHbie pa3pyiueHH», MHCJieHHOCTb nacenem«! BSHTOHH npeöbiBana CKopee B 3acToe, HO He yöbisajia, MTo yace caMO no ceöe BecbMa BCCOMMO cbaKTop. TOJIBKO önaroíiapH 3TOMy ÖMJIO BO3MO>KHO
BeHrepcKOMy KopojieBCTBy BbicraBHTb BOMCKO B 45—50 Tbicau "íeJioueK, Korfla 6onee KpynHbie,
c 6ojibinHM HHCJioM HacejieHHH eBponeËCKHe rocy^apcTsa coflepscajin nponopnnoHaJibHO MeHbme
BOHHCTBa. 3 T O T noKa3aTeiib no cymecxBV 03Haqaji MaKCHNiajibnoe ncnoirb30BaHHe noTeHunajia
CTpaHbl.

XoTfl BenrepcKoe BOÍÍCKO, ocHameHHOe öojibuieií nacrbio ycTapeBmHM opyacHCM, ^anexo OTcraBajio no CBoeň noflroTOBice H TaKTrace o r TpeöoBaHHü 3noxn, HO JierKaa KaBajiepna co CBOHM cnoco6oM Beflemia MejiKHX CTbiieK cTajia ycneunibiM .aoriojiHHTejibHbiM sneMenroM HMneparopcKoro
BOHCKa KaK Ha 3ana^e, TaK H B cpaacemiax c TypKaMH.
Ha

OCHOBaHHH paSJIHHHblX « a H H b l X MOaCHO 3aKJIK)HHTb, UTO HHCJieHHOCTb BeHrepCKHX BOÄCK,

cpaacaBHnixca Ha cropoHe COK>3HHKOB, KOJieôajiacb OT 15 RO 25 TMCÍH ICJIOBCK, XOTS flaxe eme BO

BpeMH cna^a .nBHxeHHa xypyneB na CTopoHe TypoK cpaacajiocb He MeHee 3—4 THCAHH ueJioseK.
ÖÄH3KO flajibHeiiimie HccjiezjOBaHHa flOJiacHbi peimiTb, cKOJibKO BenrepcKHX BOHHOB cpaacanocb
B cocTaBe HMnepaTopCKHX H corcoHbix BOMCK, HTO, BHJXHMO, Ha HecKOJibKO TMCSH HenoseK npnyMHOXHT HHCJieHHocTb BeHrepCKoro BoňcKa, cpaacaBiuerocH Ha CTopoHe COKJ3HHKOB.
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István Czigány
T E I L N A H M E D E R UNGARISCHEN T R U P P E N
AN DEM B E F R E I U N G S K R I E G GEGEN D I E T Ü R K E N
Resümee
Die Türkenkriege von 1664—1664 verzehrten weiter Ungarns soziale und ökonomische Ressourcen, der erniedrigende Frieden von Vasvár spaltete bis ins Extreme die Gesellschaft des
Landes, das am Anfang der achtziger J a h r e nunmehr in vier Teile zerfiel.
Das territorial und politisch gespaltene, ökonomisch rückständige ungarische Königreich
spielte in dem sich nach 1683 entfaltenden Türkenkrieg eine militärisch und politisch gleichermaßen untergeordnete Rolle.
Die neuesten demographischen Forschungen wiesen nach, daß Ungarns Bevölkerungszahl trotz
der riesigen Verheerungen eher stagnierte (was an sich schon ein schwerer Faktor war) als abnahm. Nur so war es möglich, ein 45—60 000 Mann starkes Militär auszustellen, während diea
viel größeren europäischen Länder mit wesentlich höherer Bevölkerungszahl proportional weniger Soldaten unterhielten. Dieser Wert bedeutete eigentlich die maximale Erschöpfung der
Ressourcen des Landes.
Obwohl das ungarische Militär, dessen Ausrüstung zum Großteil veraltet war, hinter den
Erfordernissen der Epoche hinsichtlich der Taktik und Ausbildung weit zurückblieb, wurde die
leichte Reiterei durch ihre auf ein hohes Niveau entwickelte Kampfart — sowohl im Westen als
auch gegen die Türken — ein erfolgreiches Ergänzungselement der kaiserlichen Streitkräfte.
Aufgrund verschiedener Belege ist nachzuweisen, daß der Stand der ungarischen Kräfte, die
auf der Seite der Verbündeten kämpften, zwischen 15 000 und 25 000 Mann schwankte. Auf der
Seite der Türken standen mindestens 3—4000 Bewaffnete selbst zu der Zeit, als in der Kurutzenbewegung Ebbe war. Wieviel ungarische Soldaten jedoch noch in den kaiserlichen und verbündeten Verbänden kämpften, muß durch die Forschung künftig ermittelt werden, denn die Beantwortung dieser Frage kann ergeben, daß die Zahl der auf der Seite der Verbündeten kämpfenden
ungarischen Kräfte sogar um einige Tausend größer war.
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PARÁDI JÓZSEF

A MAGYAR KIRÁLYI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
HATÁRŐRIZETI FELADATAI
AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA
MAGYARORSZÁGI VÁMHATÁRAIN
1867-1914

A neoabszolutizmus pénzügyigazgatási öröksége
Az első kérdés, melyre a magyar pénzügyigazgatásnak a kiegyezéskor választ kel
lett adnia, az volt, hogy egyáltalán milyen jellegű lesz az új pénzügyi hatóság. Az
1848 előtti állapothoz nem térhettek vissza. Egyrészt a rendi kormányzást már nem
lehetett — és nem is akarták — visszaállítani. Másrészt megváltoztak a gazdasági
viszonyok, melyek új, a szabadságharc előtti állapotnál jóval fejlettebb pénzügyi
szervezetet tettek szükségessé.1
Nem volt más megoldás, mint a neoabszolutizmus pénzügyi szerveit átvenni és a
sajátos magyarországi viszonyoknak megfelelően továbbfejleszteni. Bár ebben az idő->
szakban a lakosság körében gyűlöletes volt minden, ami a Habsburg házzal össze
függött, az új magyar kormány mégis kénytelen volt átvenni a pénzügyigazgatás szer
veit és szakembereit. így került a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumhoz (a to
vábbiakban — pénzügyminisztérium) a Magyar Királyi Pénzügyőrség (a továbbiak
ban — pénzügyőrség) és a Magyar Királyi Vámhivatalok (a továbbiakban — vám
hivatal) szervezete.2
A pénzügyőrség volt ebben az időben az egyetlen polgári fegyveres testület, mely
határőrizeti szolgálatot is ellátott. A Monarchia déli határait 1872-ig a katonai határ
őrvidék csapatai őrizték. A katonai határőrvidék azonban a cs. kir. hadsereg részét
képezte, a magyar kormánynak nem volt alárendelve, így nem tekinthető magyar
határőrizeti szervnek sem.3
Mit is vett át az új pénzügyminisztérium a kiegyezés után a Habsburg államappa
rátus pénzügyi szerveiből, milyen határőrizeti tevékenységet látott el a neoabszolu
tizmus pénzügyi hatósága? A Habsburg pénzügyi szakigazgatás a kor színvonalán
álló, jól szervezett, kvalifikált szakembergárdával rendelkező apparátus volt. Auszt
riában és az örökös tartományokban a rendeknek nem volt olyan mérvű befolyásuk
az államigazgatási szervek munkájába mint Magyarországon, ahol a vármegyék az

1 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. sz.-tól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp., 1976.
199—200. o.
2 Csizmadia Andor—Kovács Kálmán—Asztalos László: A magyar állam- és jogtörténet. Bp., 1972. 159—175. o.
3 Bur Márta: A magyar határőrvidék felszámolása. A házközösség (Zadruga) válsága. Bp., 1962. Magyar Tudo
mányos Akadémia.
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ellenállás gócai voltak, így az uralkodónak—igaz, önkényuralmi jelleggel — nagyobb
tere volt a pénzügyi és határőrizeti szakszervek kialakítására. 4
A császár 1842 végén és 1843 elején a Császári-Királyi Jövedékőrséget (Geföllenwache) és a Császári-Királyi Határőrséget (Grenzwache) a Császári-Királyi Pénz
ügyőrség (Finanzwache) intézményében egyesítette. Ezen őrtestület a tisztán pénz
ügyi feladatok mellett határőrizeti tevékenységet is folytatott. Az 1848—49-es sza
badságharc leverését követően az osztrák államigazgatást és ennek részeként a
pénzügyi hatóságokat Magyarországon is létrehozták. 5
Magyarország azonban méreteiben is elütött az osztrák birodalomban megszokott
tartományi nagyságtól. Bár az 1848. január 26-i pátenssel Magyarországtól elválasz
tották az Erdélyi Fejedelemséget, a Dalmát-Horváth-Szlavón Királyságot, a Határ
őrvidéket és a Szerb Vajdaságot, mégis, a magyar koronatartományok területe 3728
négyzetmérföld, a többi 13 német és szláv tartományé pedig 3852 négyzetmérföld
volt. Magyarország 13,2 millió főnyi lakossága a birodalom 30,7 milliónyi polgárának
43%-át adta. 6
1850-ben a még egységes Magyarországot öt kormányzati kerületre, a kerületeket
pedig járásokra osztották. 1853-ban magyarországi csúcsszervként — Albrecht fő
herceg vezetésével — létrehozták a helytartósági osztályt. Az 1849-ben Magyar
országról leválasztott részeken már 1850-ben megalakultak a tartományi pénzügyi
igazgatóságok. Magyarország többi részén az első pénzügyi irányító szerv a WindischGrätz herceg által létrehozott Ideiglenes Kamarai Igazgatóság (Kaiserliche-Königliche Provisorische Kameralverwaltung für Ungarn) volt. A pénzügyi szervek a pol
gári államhatalmi szervekkel együtt épültek ki. Ennek során az öt magyarországi
tartományban öt tartományi pénzügyigazgatóság, alárendeltségükben pedig kerületi
pénzügyigazgatóságok jöttek létre.
1853-tól az Ideiglenes Kamarai Igazgatóságot a Helytartósági Osztály alárendelt
ségébe helyezték. A neoabszolutizmus időszakában ezek a szervek végezték Magyaror
szágon a vámhivatalok és a pénzügyőrség ellenőrzését, irányítását. 7
Magyarországon a pénzügyőrség kiépítését 1850-ben kezdték meg és a többi polgári
államhatalmi szervvel párhuzamosan az 1850-es évek végén fejezték be. A pénzügyőr
ség feladata volt a vámhatárok őrizete is, mely az olmützi alkotmány alapján a biro
dalomhatárokkal megegyezett. „Az egész birodalom egy vám- és kereskedelmi terü
let. Közbeeső vámok semmi cím alatt nem hozatnak be, s ahol ilyenek a birodalom
egyes részei között jelenleg fennállnak, ezek, mihelyt lehetséges, megszüntetendők."8
A pénzügyőrség négy egymásra épülő szervezeti egységből állt. Legfelső egység a
szekció, alárendeltségében pedig egymást követték a bizottságok (commissario), a fel
ügyeleti kerületek (respizientenkreis) és az őrosztályok (wachabteilung). A pénzügy
őrség katonai jellegű pénzügyi rendőrség volt. Ezen pénzügyi szervek jelentették a ki
egyezés utáni új pénzügyminisztérium örökségét.9
A kiegyezés utáni pénzügyminisztérium és a pénzügyigazgatóságok
határőrizethez kapcsolódó feladatai
A kiegyezéskor a pénzügyminisztérium is kezdetleges állapotban volt, csupán négy
főosztályból és ezek alárendeltségében 22 ügyosztályból állt. A főosztály élén minisz
teri tanácsos, az ügyosztály élén osztálytanácsos állt. Lónyai Menyhért pénzügy4 Dr. Szita János: A burzsoá pénzügyi jog és a pénzügyigazgatás kezdete Magyarországon 1848—1867. Pécs, 1976.
kandidátusi disszertáció 62. o.
5 Dr. Szita: i. ra. 114—116. o.
6 Uo. i. m. 186. o.
7 Uo. i. m. 209. o.
8 Uo. i. m. 75. o.
9 Uo. i. m. 91. o.
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miniszter vezetésével indult meg a magyar pénzügy és vele a határőrizet újjászerve
zése az 1867. március 10-i miniszteri rendelet alapján.10 A pénzügyminisztérium
hatáskörét Erdélyre 1867. március 11-én11, Horvátországra és Műmére pedig 1867.
szeptember 11-én terjesztette ki.12 Ezt követően a pénzügyminisztérium fokozatos
— a többi tárcával párhuzamos — fejlődésen ment keresztül, melynek során a XIX.
század végére kialakult a minisztérium véglegesnek tekinthető szervezete.13
A pénzügyminisztérium a századfordulón kilenc főosztályra és az elnöki osztályra
tagolódott; a szervezetet a pénzügyminiszter vezette, közvetlen beosztottai, a poli
tikai és ügyvivő államtitkár személyén keresztül.14 A főosztályokat miniszteri taná
csosok — esetleg osztálytanácsosok —, az ügyosztályokat pedig osztálytanácsosok
— esetleg miniszteri titkárok — vezették. A miniszteriális karba tartoztak még a
miniszteri segédtitkárok, miniszteri főfogalmazók, fogalmazók és miniszteri segéd
fogalmazók.15
Az elnöki osztály feladatát képezte a tárca vezető beosztásait betöltők személyes
ügyei, a minisztérium ügymenetének ellenőrzése és módosítása, a törvényjavaslatok
pénzügyi szempontok szerinti véleményezése, a bizalmas ügyek intézése, érintkezés
az országgyűléssel, illetve a két ház elnökével, a minisztériumi könyvtár és a tárca
hivatalos lapjainak felügyelete, a kincstári ösztöndíjak és a kiszolgált katonák számá
ra fenntartott állások kérdésköre, valamint a pénzügyi fogalmazói szakvizsgák ügyei.16
A kilenc főosztály pénztári, hitel-, vasúti, közigazgatási, bányászati ügyekkel, az
állami vasművek ügyeivel, a vám- és postaügyekkel, továbbá a hidak és épületek
pénzügyeinek intézésével, valamint az adóhivatalokkal, a pénzügyigazgatóságokkal,
a pénzügyőrséggel és a vámhivatalokkal foglalkozott, illetve az adók, köztartozások,
bélyegjövedékek, jogilletékek, a szesz, cukor, ásványolaj, sör, hús, dohány, a borászat
ügyeivel, továbbá a lottó- és sójövedékkel, a kataszteri felméréssel és a földadóval.17
A tizedik és tizenegyedik főosztályi rangban működött a minisztérium kezelő
hivatala és gazdasági hivatala. 18 A kezelőhivatal végezte az adminisztrációt, a szám
vevőség pedig a gazdasági feladatokat. A számvevőségnek, mint segédhivatalnak, hét
csoportja volt: a központi, a hitel-, az egyenesadó, a jövedéki, az illetékügyi, a fo
gyasztási és végül a szeszadó csoportok. A minisztérium segédhivatalához tartozott
a központi állampénztár is, valamint az államópületi felügyelőség és az állami nyomda
három osztálya: a könyvnyomdászati, térképészeti és értékpapír osztályok.19
A pénzügyminisztériumban — az 1905-ös évet a századforduló átlag éveként fel
fogva — 134 tisztviselő dolgozott, a segédhivatalok létszámát figyelmen kívül hagyva.
A pénzügyőrség és a vámhivatalok ügyeivel — és ezen keresztül részben a határőrizet
tel is — a VI. főosztály ügyosztályai és részben az elnöki osztály foglalkozott. A mi
nisztérium ezen osztályain 15 hivatalnok végezte teendőit. Hozzávetőlegesen a
pénzügyminisztérium tisztviselői karának 10%-a — munkaköréből adódóan — rész
ben határőrizeti kérdésekkel is foglalkozott.
A dualista Magyarország pénzügyminisztériuma 19 szakhatóságot irányított. 20
A pénzügyminisztérium alá rendelt hatóságok közül határőrizeti kérdésekkel a
10 PM 1867/42. sz. rendelet. (A rövidítések feloldását 1. a 195. oldalon!)
11 PM 1867/46. sz. rendelet.
12 PM 1867/47. sz. rendelet.
13 MTN 1867—1914. PM fejezetek.
14 MTN 1905. 179. o.
15 Uo. 180. o.
16 TJo. 181. o.
17 ü o .
18 TJo. 182. o.
19 Dr. Hantos Elemér: A monarchia pénzügyi hierarchiája P>p., 1914. 17. o.
20 A dualista Magyarország pénzügyi szakhatóságai voltak: 1. Pénzügyigazgatóságok; 2. Fővárosi Adófelügyelő
ség; 3. Központi Dij- és Illetékkiszabási Hivatal; 4. Dohányjövedéki Központi Igazgatóság; 5. Dohánygyári igazga
tóság; 6. Lottóigazgatóság; 7. aradi jószágigazgatóság; 8. budapesti fővámigazgatóság; 9. bányaigazgatóságok; 10.
főbányahivatalok; 11. nagyági m. kir. és társulati aranybányamű igazgatóság; 12. rézbányai bányahivatal; 13.
Selmecbányái bányászati akadémia; 14. körmöcbányai pénzverő hivatal; 15. bányakapitányságok; 16. budapesti
fém jelző és beváltó hivatal; 17. kataszteri felmérési hivatal; 18. földadónyilvántartási felügyelőség és a kataszteri
helyszínelési igazgatóság; 19. kincstári jogügyi igazgatóság Budapesten.
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Magyar Királyi Pénzügyigazgatóságok (a továbbiakban — pénzügyigazgatóság)
foglalkoztak a pénzügyőrség irányító hatóságaként, valamint a budapesti fővámigaz
gató, aki az ország vámhivatalainak szakmai felügyeletét is ellátta. Kezdetben a
pénzügyőrség és a vámhivatalok a volt osztrák pénzügyigazgatóságok régi szak
embergárdájával és működési területével végezték feladatukat. Azonban fokozatosan
közelítették szervezeti egységük területi beosztását a magyar közigazgatási rendszer
hez, szolgálati tevékenységüket pedig az átformálódó magyar pénzügyi joghoz. Nehe
zítette a folyamatot, hogy a megmaradt szakembergárda zöme német anyanyelvű,
volt. Az 1867-et megelőző időszakban a magyarok többsége nem szívesen vállalt
hivatalt a neoabszolutizmus intézményeiben és a hatalmon levők sem alkalmaztak
szívesen magyarokat az államapparátusban. 21
A kiegyezést követően a pénzügyigazgatóságok száma növekvő tendenciát muta
tott. Az 1870-es évek elején még csupán 15 pónzügyigazgatóság működött. Az 1889.
évi új pénzügyi törvénnyel — mely vármegyénkénti pénzügyigazgatóságok felállí
tását tűzte ki célul — 57-re emelkedett a pénzügyigazgatóságok száma.22 Romániai
és szerbiai határszakasszal tíz pénzügyigazgatóság bírt. 23
21 B. Pongrátz Emü—Lukács Béla: A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium öt évi működése, 1867—1871. Bp.,
Î873.17—24. o.
22 1889/XXVIII. te.
23 A m. kir. pénzügyigazgatóságok székhelye és hatósági területük:
Székhely

Meg
jegyzés

Működési terület

1. Alsókubin

Árva és Liptó vármegye

H

2. Arad
3. Balassagyarmat
4. Beregszász

Arad vármegye
Nógrád vármegye
Bereg és Ugocsa vármegye

H
H

5. Beszterce

Beszterce-Naszód vármegye

V

6. Besztercebánya
7. Brassó

Zólyom és Túróc vármegye
Brassó és Fogaras vármegye

V

8. Budapest I. Székesfővárosi
Pénzügyigazgatóság
9. Budapest (vidék)
10. Debrecen
11. Dés
12. Déva

A székesfőváros területe
Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Esztergom vármegye
Hajdú vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Hunyad vármegye

V

13. Eger
14. Eperjes

Heves vármegye
Sáros vármegye

H

15. Fiume

Fiume és kerülete

V

16. Győr

Győr és Mosón vármegye

H

17. Gyula
18. Ipolyság
19. Kaposvár

Békés vármegye
Hont vármegye
Somogy vármegye

H

20.
21.
22.
23.
24.

Abaúj-Torna vármegye
Kolozs vármegye
Komárom vármegye
Bars vármegye
Szepes vármegye

Kassa
Kolozsvár
Komárom
Léva
Lőcse

H

25. Lúgos

Krassó-Szörény vármegye

26. Makó
27. Mármarossziget

Csanád vármegye
Mármaros vármegye

H

28. Marosvásárhely

Maros-Torda vármegye

V

29. Miskolc
30. Nagy-Becskerek

Borsod vármegye
Toron tál vármegye

H

31. Nagyenyed
32. Nagykároly
33. Nagyszeben

Alsó Fehér vármegye
Szatmár vármegye
Szeben vármegye

V

— 180 —

V

A pénzügyigazgatóságoknak csak részfeladata volt a pénzügyőrség és a Magyar
Királyi Határvámhivatalok (a továbbiakban — határvámhivatal) irányítása:
Hatáskörükbe tartozott még a fogyasztási adó, a dohányjövedékek, illetékek és
1899-től a teljes adófelügyelet is az alárendeltségükbe kerülő Magyar Királyi Adó
hivatalokon (a továbbiakban — adóhivatalok) keresztül. A pénzügyigazgatóságokat
a törvényhatósági közigazgatási bizottságok is ellenőrizték.
A pénzügyigazgatóság élén a pénzügyigazgató és helyettese állt. Az igazgatóság
személyzete felügyelői karból (pénzügyi tanácsos, titkár, segédtitkár és fogalmazó) a
földadó-nyilvántartási biztosokból, valamint a végrehajtó és kezelő személyzetből
állt. 24
„Segédhivatala: az iroda.
Mellérendelt hivatala: a pénzügyigazgatósági számvevőség.
Alárendelt hivatalok: az adóhivatalok, adminisztratív ügyekben a határvámhiva
talok, a pénzügyőrség, sóhivatalok, bélyegjegytárak, dohányáruraktárak, kataszteri
térképtárak." 25
A dualista Magyarország pénzügyigazgatási rendszerében a miniszteri felső, a pénz
ügyigazgatósági középső, valamint a vámhivatalok és pénzügyőrségek vonatkozásá
ban alsó szinten is foglalkoztak határőrizettel, de csak a vámhatárok tekintetében.

Meg
jegyzés

Székhely

Működési terület

34. Nagyvárad
35. Nyíregyháza
36. Nyitra

Bihar vármegye
Szabolcs vármegye
Nyitra vármegye

H

37. Pécs

Baranya vármegye

H

38. Pozsony

Pozsony vármegye

H

39. Rimaszombat
40. Sátoraljaújhely

Gömör-Kishont vármegye
Zemplén vármegye

H

41. Segesvár
42. Sepsiszentgyörgy

Nagy- és Kis-Küküllő vármegye
Háromszék vármegye

V

43. Sopron

Sopron vármegye

44. Szeged
45. Szekszárd
40. Székelyudvarhely

Csongrád vármegye
Tolna vármegye
Udvarhely és Csík vármegye

V

47. Székesfehérvár
48. Szolnok
49. Szombathely

Fejér vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Vas vármegye

H

50. Temesvár

Temes vármegye

V

51. Torda
52. Trencsén

Aranyos-Torda vármegye
Trencsén vármegye

H

53. Ungvár

Ung vármegye

H

54. Veszprém
55. Zalaegerszeg

Veszprém vármegye
Zala vármegye

H

56. Zilah
57. Zombor

Szilágy vármegye
Bács-Bodrog vármegye

H

Jelmagyarázat:

H
V

= Határvonallal rendelkezik
= Vámhatárvonallal rendelkezik

24 Bernáth Ödön: Az adótörvényhozás és a pénzügyi igazgatás reformja Magyarországon. Bp. 1874. 69. o.
25 Exner Kornél: Pénzügyigazgatás 1901—1910. Bp., 1911. 84. o.
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A pénzügyőrség határőrizeti jellegű szolgálati feladatai
A pénzügyőrség a kiegyezést követően is megmaradt az ország — katonai szervezési
elvek szerint funkcionáló — pénzügyi rendőrségének. Ellenőrzési joga volt a pénz
ügyigazgatóság többi szerve felett, így a vámhivatalok felett is. „A m. kir. pénzügy
őrség feladata a fogyasztási adók, vám és egyedáruságok körül a csempészet, vala
mint a pénzügyi törvények és szabályok áthágásának megakadályozása. A jövedéki
kihágási esetek felderítése. A pénzügyi közegeket eljárásukban támogatják, a tör
vény által meghatározott esetben a közbiztonság megőrzésében a hatóságoknak se
gélyt nyújtanak." 26
A pénzügyőrség munkájának részét képezte a vámhatárok őrizete. Magyarország
vámhatárai hazánknak a Monarchián kívüli szomszédos országokkal közös határ
szakaszai voltak, így a pénzügyőrség csak a szert)—magyar és a román—magyar
határt őrizte. E munkáját lényegében a kiegyezéstől az első világháború kezdetéig —
a katonai határőrizet életbelépéséig — végezte. Magyarország déli határszakaszának
az őrzését a pénzügyi tárca csak a katonai határőrvidék felszámolását követően
vehette át. A katonai határőrvidékről a reakciós osztrák körök nem szívesen mondtak
le, mert bevált eszköznek tartották Magyarország hátbatámadására egy esetleges
újabb forradalom esetén.27
1872-ben gróf Andrássy Gyula miniszterelnöknek sikerült elérnie, hogy az uralkodó
aláírja a katonai határőrvidék polgáriasításáról szóló rendeletet. Ezzel kezdetét vette
az a csaknem másfél évtizedes folyamat, melynek során a társadalmilag és gazdasági
lag elmaradott vidék fölzárkózott Magyarország többi peremterületeihez. E folyamat
részét képezte a pénzügyi közigazgatás és végrehajtó apparátus kiépítése is.28
A pénzügyőrség a szerb és román határon a vámhatárok őrizetét járőrözéssel, les
állások végzésével látta el. ,,A határvonalra felállított pénzügyőrség feladata nem
csak abban áll, hogy tetten érje azokat, akik a vámvonalakon ki- s belépés közben,
vagy a jövedékhivatal kikerülése által a fennálló szabályok ellen vétenek, hanem ab
ban is, hogy célszerű intézkedések által a tettenérés lehetőségét valószínűvé tegyék,
s eképp a szabályellenes cselekményeknek még a kísérletét is megakadályozzák.
Az őrjáratok a helyi viszonyok szerint intézendők. Oly vidéken, ahol közvetlen a
határvonal szomszédságában embereket és árukat könnyen el lehet rejteni, a pénz
ügyőrségnek a vámvonalat, és azon vidéket kell szemmel tartania, mely felé az áruk
és emberek leginkább igyekeznek eljutni. Ott, ahol az áruk közvetlen lerakása és széthordása a csempészek érdekében nem állhat, a pénzügyőrség a vámvonal felé cél
szerűbben intézheti mozdulatait valamely távolabb eső pontról." 29
„A szakaszoknak kötelességük az irányokat — melyekben a csempészet leginkább
elő szokott fordulni, és ahol azt a helyi viszonyok különösen elősegítik — kipuhatolni
és mozdulataikat úgy intézni, hogy azok mindig váratlanul, más-más irányban, na
gyobb embertömeg legyőzésére is elegendő számmal, és — ha a körülmények a sza
kasznak bár rövid időre szétosztását szükségessé teszik — oly módon történjék,
hogy vagy láthassa folyvást egymást a legénység, vagy gyakran változtatandó jel
hangok által, a szétszórtak gyorsan egy csoportba egyesülhessenek.
Lest állítani ott kell, hol a csempészet tárgyai elfoghatok, vagy ahol ezek észrevehetése valószínű. A lesállásra alkalmas helyeket ki kell szemelni, hol a pénzügyőrök
elrejtőzhetnek, s magától értetik, hogy a lest álló nyugton legyen, s kerüljön minden
zajt, ami jelenlétét elárulná.
Az őrszem és a tartalékok között folyamatos egyetértés legyen, hogy teendőjük
eredménye az összhangzó működés által növekedjék. Minden őrszem a két legközelebbi
26 Dr. Huszár Pál—Vilsinszky Károly: A pénzügyigazgatás kézikönyve. Bp., 1908. 41; O.
27 Bur Márta: i. m. 67. o.
28 Wittingheit Emil: A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium tíz évi működése, 1895—1905. Bp., 1906. 79—86. OJ
29 PTSz 34—35. o.
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őrszemmel és minden tartalék csapat a hozzá legközelebb eső tartalék csapattal érint
kezzék, közöljenek egymással mindent, amit megtudtak..." 30
A dualista Magyarország pénzügyőrsége a vámhatárok őrizete során már alkalmaz
ta a személyi állománynak és az eszközöknek a várható határsértési kísérletek és
csempészések irányába és idejébe történő összpontosítása elvét, a váratlan meglepe
tést, valamint a folyamatos információcserét.
A határőrizeti feladatokat is ellátó pénzügyőri szolgálat nehézségére utal, hogy a
határőrizetben részt vevő pénzügyőrök napi kilenc krajcár pótlékot élveztek. Ugyan
akkor a vigyázók napi zsoldja 90 krajcárt tett ki, egy hajókormányos pedig napi há
rom és fél krajcár pótlékot kapott. 31
Századunk első évtizedének végén — az 1912-es évet alapul véve — 91 541 pénz
ügyi kihágást fedtek fel Magyarországon, amelyből 1418 vámjövedéki jellegű volt.
A legtöbb vámkihágást a brassói pénzügyigazgatóság működési területén követték el :
az összes kihágások 41,07%-át. A temesvári pénzügyigazgatóság működési területén
21,12%-át, a fiumei pénzügyigazgatóság működési területén 16,21%-át, a lugosi
pénzügyigazgatóság működési területén 14,78%-át, a székelyudvarhelyi pénzügy
igazgatóság működési területén 2,57%-át, a sepsiszentgyörgyi pénzügyigazgatóság
működési területén 2,11%-át és végül a nagyszebeni pénzügyigazgatóság működési
területén 2,14%-át. Ha összevetjük a felfedett vámszaki kihágások számát a pénz
ügyőröknek a határőrizetben részt vevő erejével — megközelítőleg 550 fővel —, akkor
4,55 kihágás felfedése jut minden egyes határőrizeti szolgálatot ellátó pénzügyőrre.32
A pénzügyőrség szervezete, személyi állománya
A pénzügyőrség szervezeti felépítése négy lépcsős volt a minisztériumi és a pénz
ügyigazgatósági vezető szerveket is figyelembe véve.
,,A pénzügyőrség szakaszonként van szervezve, élén egy szemlész vagy fő vigyázó
áll.
Több szakasz alkotja a pénzügyőri biztosi kerületet, melyet egy biztos, vagy biz
toshelyettes teljes felelősséggel vezet. Egy-egy pénzügyigazgatóság területén több
biztosi kerület lehet, s a pénzügyigazgatóságnál, mint pénzügyi előadó a főbiztos,
esetleg pénzügyőri felügyelők osztatnak be, az utóbbi felügyeleti joga több vár
megyére is kiterjed.
A pénzügyőrség felügyeletét a pénzügyminisztérium központi fogalmazó személy
zetéhez tartozó központi főfelügyelők gyakorolják.
Szolgálati és személyes ügyekben a pénzügyőrség egyébként közvetlenül a pénz
ügyigazgatóság alá van rendelve." 33
A pénzügyigazgatóságok kebelében működtek a pénzügyi biztosok. A pénzügyi
biztosok egy-egy biztosi kerületet irányítottak. Egy pénzügyigazgatóság működési
területén több biztosi kerület működött, a biztosi kerületek pedig szakaszokra oszlot
tak. A biztosi kerületek és szakaszok száma a pénzügyigazgatóság területének nagy
ságától, valamint az ott működő ipari és kereskedelmi intézmények számától és mé
reteitől függően változott. A pénzügyőrség legénységi állománya a szakaszok műkö
dési területén helyezkedett el. A pénzügyőrség szervezeti egysége a szakasz volt.
A szakasz élén álló szemlész, vagy fő vigyázó szállását a szakasz működési területének
közepén jelölték ki, mely egyben a szakaszparancsnokság állomáshelye is volt, vala
mint a legénység elhelyezését is itt biztosították. 34
30 PSzSz 48. o.
31 ü o . 79. o.
32 Statisztikai közlemények a m. kir. pénzügyőrség működéséről. Bp. 1913. 8. o.
33 PSzSz 16. o.
34 Dr. Haníos: i. m. 34. o.
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A szakasz működési területe az „őrségi terület" elnevezést kapta. A területről őrségi
leírást készítettek, mely tartalmazta :
,,a) legénység rendszeresített létszámát;
b) az őrségi területen található minden helység (puszta) nevét;
c) az azon található, s államegyedáru tárgyak eladásával foglalkozó egyének nevét
és lakhelyét ;
d) a bélyeg-jegyárulók nevét és lakhelyét ;
e) azon iparosok számát, akik valamely adó alá eső iparágat űznek, ezen iparág ki
jelölésével;
f ) azon lakosok számát, kik valamely más, pénzügyi ellenőrzés alá helyezett üzlettel
bírtak, vagy az utóbbinak megjelölésével;
g) akár egyenes, akár közvetett adók, vagy határvámok beszedésére, avagy az
áruk ellenőrzésére rendelt, mindennemű és osztályú hivatal székhelyét és megnevezé
sét, végre ;
h) az egyes szakaszok őrzésére bízott határvám vonalak pontos megjelölését."35
A pénzügyőrség egyenruhás, fegyveres testület volt. A pénzügyőrség személyzete
két állománykategóriából, a legénységi és tiszti csoportból állt. A tisztikart alkották
a biztosok ós főbiztosok, valamint a felügyelők és főfelügyelők, a legénységhez pedig
a vigyázók, fővigyázók és szemlészek tartoztak. 36
A legénységi állományba jelentkezőket vigyázói rendfokozattal vették fel. A pró
baidő alatt csak a parancsnok hozzájárulásával léphettek ki az újoncok. A próbaidő
négy év volt. Próbaidő alatt — saját kérésükre — akkor léphettek ki, ha az állam
igazgatás más területén kaptak állást. Az újonc négy év után kérhette véglegesítését.
A fiatal vigyázót egy év után a biztosi rendfokozatban levő szolgálati elöljárója —
amennyiben elégedetlen volt az újonc teljesítményével — elküldhette a testületből.
A vigyázók fővigyázóvá, majd szemlésszé — tiszti rendfokozattal bíró szolgálati elöl
járójuk javaslatára — több éves, eredményes szolgálati munka után léphettek elő,
amennyiben a minősítő vizsgán megfeleltek. Ezeket a vizsgákat a pénzügyigazgató
ságok szervezték. A bíráló bizottság tagjai pénzügyőrtisztek és a pénzügyigazgatóság
fogalmazói karának tagjai voltak.37
1911-ig a pénzügyőrség legénysége a szolgálat ellátásához szükséges tudnivalókat
a próbaidő alatt az idősebb — több évtizedes tapasztalattal rendelkező — vigyázóktól
fő vigyázóktól ós szemlészektől tanulta el a munka végzése során. 1911-ben azonban
a pénzügyminisztérium központi újonciskolát állított fel. Ezt követően hat hónapi,
kiképzés után kerültek a pénzügyőrök vigyázói rangban a szolgálati helyükre.38
A központi újonciskolára — és korábban követlenül a végrehajtó szolgálatba —
kerülők számára felvételi követelmény volt :
,,a) a magyar szent korona országaiban polgárjoggal;
b) erős, teljesen ép testalkattal bírnak;
c) nőtlenek, vagy gyermektelen özvegyek;
d) 18 éven felül, de 30 éven alul vannak. Azokat, kik activ katonai szolgálatból
közvetlenül, vagy elbocsátásuk után legföllebb egy év alatt lépnek a pénzügyőrségbe
35 éves korukig is fel lehet venni.
e) A felveendőnek magyarul olvasni, írni és a számolás elemeit tudnia kell. Akik az
országban divatozó több nyelvet értik, elsőbbséggel bírnak. Szükség esetén azonban
a pénzügyigazgatóság vehet fel olyanokat is, kik írni és olvasni nem tudnak, de ezek
száma a pénzügyigazgatóság területén rendszeresített pénzügyőrségi vigyázók szá
mának hatod részét nem haladhatja meg.
35 PSzSz 76—77. o.
36 PTSz 84. o.
37 ü o . 96. o.
38 Pénzügyigazgatás, 1911/8. sz., 215. o.
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f) A felveendő előbbi életmódját és magaviseletét igazolni tartozik." 39
A tiszti állományba jelentkezőknek érettségivel kellett rendelkezniük és kinevezé
süket megelőzően általában az illetékes pénzügyigazgatóságon mint fogalmazógya
kornokok dolgoztak. Előléptetésük döntő többségében a kiöregedés során felszaba
dult magasabb állások betöltése útján vált lehetségessé. A tiszti állomány előmenetele
így igen lassú volt. A pénzügy igazgatóságok minden alkalmat megragadtak, hogy a
magasabb státuszokat növeljék, az alacsonyabbakat pedig csökkentsék. Ez a folya
mat tendenciózusan jelentkezett egészen a Monarchia összeomlásáig. Tulajdonképpen
a gentry réteg egy részének biztosítottak ily módon egzisztenciát és előmeneteli
lehetőséget az állami hierarchiában.40
A vigyázókat, fővigyzókat és szemlészeket a pónzügyigazgatóságok vezetői, a biz
tosokat és főbiztosokat, valamint a felügyelőket a pénzügyminiszter, a főfelügyelőket
pedig az uralkodó nevezte ki.41
A XX. század első évtizedére a pénzügyőrség 5121 főnyi legénységét 270 tiszt irá
nyította. Határőrizeti feladatokat 549 fő végzett.42
A pénzügyőrség egyenruhája, fegyverzete, felszerelése
A pénzügyőrség egyenruhás, fegyveres őrtestület volt. A kiegyezés utáni első
egyenruhát a magyar hagyományokhoz való visszatérés jellemezte. Az egyenruházat
színében, szabásában és díszítettségében is a nemzeti hagyományokat követte.
A pénzügyőrök úgynevezett kun föveget hordtak. A szolgálati ruhájuk atillából és
magyar nadrágból állt, melyet vitézkötéssel és magyaros sújtassál díszítettek. A le
génység és a tiszti állomány ruházata alapvetően megegyezett, azzal a különbséggel,
hogy a tisztek egyenruhája finomabb anyagból és díszesebb kivitelben készült.43
A pénzügyőrség ruházatában a magyar hagyományokhoz való visszatérés nem
csupán a természetes nemzeti öntudat megnyilvánulása volt: megjelenésükben is
kifejezésre kellett juttatniuk, hogy a kiegyezés utáni Magyar Királyi Pénzügyőrség
a magyar kormány felügyelete alatt áll, és nem utódja a neoabszolutizmus Finanzwache-jának. A pénzügyőrök egységes ruházata azt a tényt hirdette, hogy nem regio
nális, azaz megyei szervek, hanem központi irányítás alatt álló — az egész ország
területére kiterjedő — egységes szervezetet képviselnek.
A pénzügyőrség egyenruházata a dualizmus fél évszázada alatt nem maradt válto
zatlan, változására több tényező is hatást gyakorolt.
A szolgálatellátás során a formaruha célszerűségével kapcsolatos tapasztalatok ér
vényesültek az öltözet módosításakor. Az úgynevezett magyar nadrágot a század
fordulón végrehajtott egyenruhaváltoztatás alkalmával pantallóra cserélték. A pénz
ügyőrség tapasztalatai egybeestek a közös hadsereg tapasztalataival a magyar nadrág
viselését illetően. Bosznia-Hercegovina okkupációja során bebizonyosodott, hogy a
harccselekmények alkalmával a magyar nadrág a gyalogság számára célszerűtlen
viselet. Albert főherceg altábornagy összefoglaló-értékelő jelentésében arról tájékoz
tatta az uralkodót, hogy a magyar nadrág viselete bőrbetegségeket idézett elő,
kicserélése feltétlen célszerű.44
A pénzügyőrség egyenruházatának változására hatást gyakorolt a társ fegyveres
testületek ruházatának alakulása. Elsősorban a Magyar Királyi Honvédség egyen
ruházata jelentette a követendő példát. A dualista Magyarországon még nem alakult
39 PSzSz 92. o.
40 OL PM Ein. 1895. 2524. sz. A VI. főosztály felterjesztése a pénzügyminiszternek.
41 Ladik Gusztáv: Közigazgatásunk fejlődése 1867 óta. Bp., 1932. 47. o.
42 Statisztikai Közlemények, Űj Sorozat, Bp., 1912. 427. o.
43 PTSz 89—90. o.
44 Bécsi-levéltár Hadiosztály őfelsége Katonai Irodája 20—2/1—2.1879.
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ki egységes rendőrség. A törvényhatósági jogú és rendezett tanácsú városok tartottak
fenn rendőrségeket. Nagyközségek is tarthattak rendőrséget, ennek a költségeit azon
ban csak a módosabb községek tudták előteremteni. Ahány városi, illetve községi
rendőrség volt Magyarországon, mindegyiknek más és más volt a formaruhája. A rend
őrségek az államosított rendőrségek, azaz a budapesti rendőrség és a határrendőrség
egyenruházatát tekintették mérvadónak saját egyenruházatuk fejlesztésekor. Ebből
adódóan a helyi rendőrségek ruházatának voltak ugyan közös vonásaik, alapvetően
azonban a rendőrségi egyenruhák rendkívül tarka képet mutattak. 45
A Magyar Királyi Honvédség mellett a Magyar Királyi Csendőrségnek is egységes
egyenruhazata volt. Az öltözék kialakításában azonban a csendőrség és az államosított
rendőrségek is a honvédséget tekintették a követendő példának.
A kiegyezést követően sajátosan alakult a honvédség egyenruhazata. Felállításakor
felvetődött az 1848—49-es hagyományokhoz való visszatérés a ruházat terén, azaz
a piros zsinórú barna atilla és a domború keménykalap rendszeresítése. Az osztrák
vezetés ezt azonban mereven elutasította. Végül is döntő többségében lényegében
az osztrák hagyományoknak megfelelő egyenruházati szabás érvényesült a honvéd
ségnél is, bár a díszítő elemek megőrizték magyaros jellegüket.
A XX. század elején, a csendőrség is átvette az új ruhadarab, a zubbony alkalma
zását a honvédségtől. A csendőrség az új egyenruhát azonban úgy vette át, hogy csak
az egyik jellemzőjét, a dísztelenséget tartotta meg. A másik jellemzőt, a terepszínt,
már nem alkalmazta. A csendőrség harcokban nem vett részt, nem volt szüksége
terepszínű ruhára. A pénzügyőrség is a csendőrség mintájára rendszeresítette a zub
bonyt, azaz a terepszín nélkül.46
A zubbony rendszeresítésével kezdődött el a hadsereg és a rendfenntartó erők
egyenruházatának különválása. Bármennyire is hasonlított szabásában a csendőrség
és a pénzügyőrség zubbonya a cs. és kir. hadsereg, illetve a m. kir. honvédség zubbo
nyához, a rendfenntartó erők ruházati anyagának színezése nem arra törekedett, hogy
a háttérbe olvadjon, hanem ellenkezőleg, a gyors felismerhetőség volt a követelmény.
A pénzügyőrséget és a csendőrséget az egyenruha színe — melyet a díszítések mini
mális jellege erőteljesen hangsúlyozott — megkülönböztette a Monarchia katonáitól.
A századfordulón a pénzügyőrség egyenruházatának modernizálásakor már a hon
védség és a csendőrség új egyenruházatát tekintették mintának. Ennek során a pénz
ügyőröket új sapkával, zubbonnyal, pantallóval és félcipővel, illetve csizmanadrággal
és csizmával látták el. A köpenyen csupán minimális változtatásokat eszközöltek.47
A pénzügyőrség egyenruhája díszítettségében a honvédségé és a darabont test
őrségé, illetve a képviselőházi őrségé között állt. A legénységi állomány ruházata dísze
sebb volt a honvédekénél és jóval szerényebb a darabont testőrség, de még a kép
viselőházi őrség tagjaiénál is. A pénzügyőr egyenruha díszítésének határt szabott a
testőrséghez viszonyított nagy létszám, illetve az abból adódó tetemes többletkölt
ség, valamint az a tény, hogy a pénzügyőr szolgálatát rendszerint szabadban, az
időjárás és a terep viszontagságainak kitéve látta el.48
A pénzügyőrség formaruha változásait nem csak a nemzeti egyenruhahagyományok
tiszteletben tartása, a korabeli uniformisdivat, valamint a szolgálati feladatokhoz
igazodó célszerűség befolyásolta. Az egyenruhát meghatározta a termelési praktikum
is. A magyarországi hadiipar egyenruházati ágazatát a honvédség megrendeléseiből
hozták létre és tartották fenn. A honvédség öltözékétől lényegesen eltérő egyenruha
létrehozásának hiányoztak a termelési feltételei, illetve csak tetemes többletköltség
gel lehetett volna az ilyen eltérő típusú egyenruhát előállítani. A magyarországi hely
zet nem az volt — különösen a dualizmus elején — hogy szabad termelőkapacitás
45 Endrődy Géza: Magyarország rendőrsége az államosítás előtt. Gyula, 1908. 219. o.
46 PSzSz melléklete. Egyenruházati és felszerelési szabályzat a m. kir. pénzügyőrség részére. 337—3S1. o.
47 ü o .
48 öltözeti és felszerelési szabályok a m. kir. darabont testőrség számára. Bp., 1908.
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keresett megrendelőt, hanem az, hogy ki kellett alakítani az ország fegyveres ereje
ruházattal való ellátásának biztos ipari hátterét. E folyamatban nyújthattak hathatós
támogatást a pénzügyőrség megrendelései is.
A pénzügyőrség ruházatával a felszerelése és a fegyverzete is fejlődött. A pénzügy
őrség szolgálati felszerelése tulajdonképpen rendkívül egyszerű volt. Karabélyból,
kardból és járőrtáskából állt, mely a lovasoknál nyereggel és lószerszámmal egészült
ki. A tiszti állomány karabély helyett pisztolyt kapott. A haditechnika fejlődésével a
fegyverzetet is több ízben módosították. 1870-ig hátultöltő puskával szerelték fel, ezt
azonban 1879-ig ismétlő karabéllyal cserélték fel. 1887-ben ismét modernebb kara
bélyt rendszeresítettek, melyet 1906-ban a Mannlicher-karabéllyal váltották fel.
A pénzügyőrségi tisztikar részére lőfegyverként rendszeresített forgópisztolyokat
1912-ben cserélték fel a Frommer-féle önműködő pisztolyokra.49
A pénzügyőrség fegyverzetének modernizálása a magyar fegyveres erők és testüle
tek fegyverfejlesztési folyamatának részét képezte. Az új fegyvereket először a hon
védség kapta meg. Ha a honvédség már rendelkezett a szükséges készletekkel, akkor
tértek át a társ fegyveres testületek fegyverzetének felújítására.
Fegyverzet tekintetében a dualizmus időszakában a pénzügyőrség sokkal jobb
helyzetben volt mint a rendőrségek. Az államosított rendőrségek legénységi állomá
nya sem rendelkezett karabéllyal, bár fegyverzetük egységes volt és a kor színvonalán
állt. A provinciális rendőrségek fegyverzete siralmas állapotában volt. A rendőröknek
maguknak kellett fegyverzetüket beszerezni. Ez oda vezetett, hogy — a tiszti állo
mány kivételével — a legolcsóbb, a használhatatlanság határát súroló, elavult fegy
vereket vásárolta meg a legénység.50
A pénzügyőrség fegyverzete a csendőrségével állt azonos szinten. Természetesen
kisebb eltérések jelentkeztek, ezek azonban nem jelentettek minőségi különbséget,
csupán a szolgálateltérő jellegét tükrözték. Ilyen különbség volt például, hogy a csend
őrség számára speciális szuronyfajtát, az úgynevezett csendőrségi szuronyt fejlesztet
tek ki és rendszeresítettek.
További eltérést jelentett, hogy a pénzügyőrség a Monarchia teljes időszakában
az úgynevezett béketöltényeket használta, míg a csendőrség 1913-ban áttért a hadi
töltények használatára. A béketöltényeket még füstös lőporral töltötték, a haditölté
nyeket már — a maihoz hasonló — füst nélkülivel. A XX. század elején a fegyver
gyárak átálltak a haditöltények gyártására. A fegyveres erők és testületek azonban
elhasználták a meglevő béketöltény-készleteiket, és csak ezután állították rendszerbe
a haditöltényeket. 51
A pénzügyőrség felszereltsége fokozatos fejlődésen ment át a dualizmus időszaká
ban. A szolgálat ellátását közvetlenül segítő technikai eszközöket a pénzügyőrség —
a társ fegyveres testületekhez viszonyítva — viszonylag gyorsan rendszerbe állította.
A XIX. sz. végén rendszeresítette a kerékpárt, a fegyveres erők és testületek közül
elsőnek. A századfordulóra a teljes szerbiai vízi határszakaszt gyorsjáratú és sekélymerülésű motoros bárkákkal ellenőrizte. A Császári és Királyi Hadsereget is csak az
1910-es évek elején szerelték fel ezen a területen motoros bárkákkal. 52
A pénzügyőrség élen járt az olyan fejlesztési programok megvalósításában is,
melyek több fegyveres testületet érintettek. Ilyen program keretében kezdték meg az
1910-es években a pénzügyőri szakaszok ellátását telefonnal és géptávíróval.
A pénzügyőrség átvett a társ fegyveres testületektől olyan kezdeményezéseket,
melyek saját viszonyai közt jól alkalmazhatóak voltak. Ide sorolható a pénzügyőri
szakaszok elhelyezésének fejlesztési terve is. A tervezet gondolatát a csendőrségtől
49 PSzSz melléklete: i. m: 382—389. o.
50 Tisza Miksa: Magyarország rendőrségének története a legrégibb időktől 1912-ig. Igló, 1913. 78—83. o.
51 Preisly Loránd: A csendőrség úttörői. Bp., 1924. 65—79. o.
52 OL BM Ált. 1912.226 sz. A szegedi csendőrkerület-parancsnok jelentése a V. b . osztálynak, hogy Zimonytól
Orsováig a fegyveres erők és testületek határmenti képviselői járőrnaszádon megtekintették a határt.
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vették át. Az 188l-es évtől folyamatosan kiépülő csendőrség objektumai döntő több
ségükben — különösen az őrsök — nem a csendőrség számára készültek. Az újonnan
felállított csendőrség megvette, vagy kibérelte azokat az épületeket, melyek igé
nyeinek a legjobban megfeleltek. Az épületek többségén a használatba vétel előtt
kisebb-nagyobb átalakításokat kellett végrehajtani, összességében a csendőrségi
objektumok rendkívül eltérő külleműek voltak.
Az 1890-es évek elején a képviselőházban az ellenzék szóvá tette, hogy a csendőrség
objektumai külalakjukban nem a magyar építészet hirdetői, a nemzeti jelleg az épü
letek stílusán nem jelentkezik. Ezt követően készített a belügyminisztérium csend
őrségi főosztálya olyan javaslatot, mely a felújítások és az új épületek létrehozásakor
az építészet nemzeti stílusjegyeit kívánta figyelembe venni. A határszéli csendőrség fej
lesztése során a felállítandó határszéli csendőrségi objektumokra pályázatot hirdettek.
A pályázaton a székely építészet elemeit hasznosító pályamunkát fogadták el típus
tervnek. A pénzügyőrség a határ menti szakaszok részére az objektumok felújítása,
illetve építése során a csendőrségnél bevált tervezetet alkalmazta. 53
A pénzügyőrség jó anyagi ellátása ellenére is a csempészet elharapódzására utalnak
a határ mentén működő hatóságoknak, például a vesztegintézeteknek az illetékes
minisztériumok részére írt jelentései is, melyek nagymérvű csempészésekről számol
nak be mind a szerb-magyar, mind a román-magyar határon. Érdekes színfoltja volt
szerbiai viszonylatban a határőrizetnek, hogy az illetékes szerb hatóságok úgynevezett
„vámkémeket" küldtek át Magyarországnak Szerbiával közvetlen szomszédos terü
leteire. Ezek a „vámkémek" a piacokon az eladókat és a vevőket figyelték, esetenként
fenyegetésekkel zaklatták. Sőt arra is sor került, hogy magyar területen az állítólago
sán elmulasztott vámdíj befizetése miatt úgynevezett pótvámot szedtek. A „vám
kémek" ellen a pénzügyőrség a határszéli csendőrséggel és a határrendőrséggel közö
sen lépett fel.54
A vámhivatalok
A vámhivatalok — mint a pénzügyminisztériumnak alárendelt szervek, a pénz
ügyőrséghez hasonlóan — a kiegyezéstől az Osztrák-Magyar Monarchia széthullásáig
végezték munkájukat a határon, őrködtek a vámszabályok betartása felett, küz
döttek a csempészet ellen.
A vámhivatalok működését az Osztrák-Magyar Monarchia vámtörvényei és vám
szabályai határozták meg, mert a kiegyezés utáni Magyarország az őszirózsás forra
dalomig az osztrák örökös tartományokkal vámuniót alkotott. Magyar részről a vám
uniót 1867-ben iktatták be, mely azonban 10 év után lejárt ; kisebb módosításokkal
1878-ban és 1888-ban meghosszabbították a vámszövetséget. 1897-ben a vámunió
lejárt anélkül, hogy meghosszabbították volna. Az osztrák és a magyar kormány
megállapodott abban, hogy a vámszövetség ideiglenesen érvényben marad. 1899-ben
újították fel a vámszövetséget, lejártakor 1907-ben 1917-ig szóló vámszerződést sza
vaztak meg a parlamentek. 1917-ben két évre — parlamenti eljárás nélkül — hosszab
bították meg a gazdasági kiegyezést.55
A Monarchia csaknem minden szomszédos állammal kötött kedvezményes határ
széli vámegyezményt. Ezen egyezmények tükrözték a határ mentén kialakult sze
mély- és áruforgalmat, egyben megszabták fejlődésének irányát is. A Monarchia
határszéli forgalmát egyezményekben szabályozták a Német-Birodalommal, Olasz
országgal, Romániával, Svájccal és Szerbiával. A Német-Birodalommal és Romániá
val fennálló határforgalmi kedvezmények csak a szomszédos állam határ menti lakó53 OKN 1908. március 17-i bejegyzés.
54 OL BM R. 1906.1928. sz. A zimonyi rendőrkapitány jelentése a BM rendőri osztály vezetőjének;
55 1867./XVI. te.
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sainak áruforgalmára vonatkoztak, míg az Olaszországgal, Svájccal és Szerbiával
fennálló határforgalmi kedvezmények nem csak a határ menti áruforgalmat ölelték
fel, hanem — az adott ország teljes vámterületére kiterjedően — több árucikk ked
vezményes forgalmát állapították meg. Az államközi szerződésben foglaltak mellett
a határforgalmat a vámtarifa-törvények is szabályozták.56
A kiegyezést követően az új magyar pénzügyminisztérium — a pénzügy más szer
veihez hasonlóan — a vámhivatalokat is az osztrák birodalmi pénzügyminisztériumtól
vette át. Kezdetben — az osztrák gyakorlatnak megfelelően — a vámhivatalok az
adóhivatalokkal voltak egyesítve, azokat csak fokozatosan választották szét. Először
Pozsonyban, 1868 végén vált ketté az adó- és vámhivatal. E szervezeti módosítást
követte 1872-ben Temesvárott, Debrecenben, Kassán, Győrött, Sopronban, Újvidé
ken, Kolozsvárott, Brassóban és Nagyszebenben az önálló vámhivatalok létrehozása.
A forgalom kiterjedése szükségessé tette új vámhivatalok felállítását is Eszéken és
Erdély keleti határszélén, az Úz völgyében. Emellett a forgalom növekedéséből adó
dóan egyes vámhivatalok hatáskörét kiterjesztették. Az 1880-as években kialakult
a dualista Magyarország vámhivatalainak rendszere, melyen a későbbiek során alap
vető változtatásokat már nem hajtottak végre.57
A vámhivatalok fő- és mellékvámhivatalokra oszlottak. Mindkét kategóriában
megkülönböztettek első és másodosztályú vámhivatalokat. A mellékvámhivatalok
csak a határvonalon, a fővámhivatalok pedig a vámvonalon és a vámterületen, azaz
az ország belsejében is felállíthatók voltak.
A szomszédos országokkal Magyarországnak csupán egy közös vámhivatala volt,
a predeáli. Az örökös tartományokkal szomszédos államok területén több osztrák
vámhivatal működött, az illetékes állam vámszaki szerveivel közösen. Ilyen volt a né
met birodalom területén Zittau, Görlitz, Passau, Simbach; Svájcban Basch és St.
Margareten. Osztrák területen a szomszédos állam által kiküldött vámközegek az
osztrák vámhivatalokban működtek, mint pl. Badenbachban, Oberbergenben.
A fő- és mellékvámhivatalok, ezen belül az első és másodosztályú vámhivatalok
áruelvámolási hatáskörükben különböztek egymástól. Legkiterjedtebb hatáskörrel az
elsőosztályú fővámhivatal rendelkezett.58
A vámhivatalok alárendeltségében működtek az úgynevezett bemondóőrsök. Be
mondóőrsöket ott létesítettek, ahol a vámhivatalok nem közvetlenül a határ mellett
működtek. Ezen őrsöket értesítő, vagy bemondóállomás néven is nevezték. Feladatuk
az volt, hogy a határon beérkező árut számba vegyék és az illetékes vámhivatalhoz
irányítsák, illetve a hivatalt az áru érkezéséről értesítsék. így vámkezelésre csak azok
jelentkeztek a vámhivataloknál, akiknek áruja vámköteles volt.59
Vámkezelés alól az uralkodóház tagjai, államfők, köülföldi országok uralkodói és
családjai mentesültek, valamint a kíséretük. A katonai futárok és diplomaták cso
magjai is vámmentességet élveztek.60
Azok az utasok, akik valamilyen kiváltságos kategóriába nem tartoztak, bürokra
tikus vámkezelés alá estek. Attól függően, hogy hol léptek át a határt, a határvonal
közvetlen közelébe telepített első, vagy másodosztályú mellékvámhivatalnak, vagy
pedig a fővámhivatal bemondóőrsének a hivatalnokai fogadták. Ha olyan jellegű
áruja volt, hogy a mellékvámhivatal is elvámolhatta, aránylag gyorsan végzett,
ha azonban más jellegű árut szállított, a fővámhivatalhoz irányították, mely több tíz
kilométerre is lehetett a határátkelőhelytől. Ezt az utat megszakítás nélkül kellett
megtennie. A fővámhivatalnál az árukat újból megvizsgálták, kirótták az előírt
illetéket, elkészítették a szükséges okmányokat és csak ezután folytathatta útját az
56 HT 125—131. o.
57 Wittingheü: i. m. 92—96. o.
58 H. T. 145—149. o.
59 Dr. Huszár: i. m. 62. o.
60 H. T. 156. o.
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áru rendeltetési helyére. A vámeljárás során tizenkét féle hivatalos okmányt hasz
náltak. 61
Sem a bemondóőrsök, sem a különböző rangú vámhivatalok külön fegyveres őr
személyzettel nem rendelkeztek. A területileg illetékes pénzügyigazgatóság valamely
pénzügyőrbiztosi területéről rendeltek ki pénzügyőröket a vámhivatalokhoz. A ki
rendelés időtartama alatt a pénzügyőrök a vámhivatalnokok alárendeltségébe kerül
tek.62
A vámhivatalok annak a pénzügyigazgatóságnak voltak alárendelve, melynek
a működési területén volt az állomáshelyük. Szakmailag azonban az országos fővám
igazgató alárendeltségébe tartoztak. A fővámigazgatót a pénzügyminiszter miniszteri
tanácsosi címmel ruházta fel.63
Vámügyekben országos szintű tanács is működött, az úgynevezett Vámügyi Tanács,
melyet az 1890. április 11-i minisztertanácsi határozat alapján hoztak létre. A Vám
ügyi Tanács vám- és tarifaügyekben véleményezési jogkörrel bírt azon esetekben,
amikor a kereskedelmi miniszter az illetékes miniszterekkel egyetértőleg valamely
ügyet hozzájuk utalt. A Vámügyi Tanács elnöke tisztséget a kereskedelmi miniszter
töltötte be. Helyettesét a tanácsban az elnök jelölte ki. A tanács tagjainak száma az
elnökön és helyettesén kívül 21 fő volt. A tanács tagjait a pénzügy, a kereskedelem
ügy és a földmuvelésügy miniszterei nevezték ki. A belügyminisztérium is képvisel
tette magát a tanácsban, általában a rendőri osztály vezetőjével. A minisztériumok
által delegált tagokon kívül a kereskedő, iparos és más gazdasági testületek köréből
is jelöltek a tanácsba tagokat, a kereskedelemügyi és földművelésügyi miniszterek.64
A szerbiai és romániai határvonalon a vámhivatalok speciális feladata volt a határ
széli kedvezményes áruforgalom ellenőrzése. A kedvezmény azonban csak a határ
menti lakosokra vonatkozott. Román viszonylatban a kedvezmények kiterjedtek
a határ túloldalán elterülő, magyar tulajdonban levő birtokok terményeire is. A kishatárforgalomban általában vámmentességet élveztek azok az áruk, melyekre a vám
az öt krajcárt nem haladta meg, ezen kívül a takarmányok, a méhek és a méz, tej és
tejtermékek, igásállatok, mezőgazdasági szerszámok és felszerelések, a legeltetésre
áthajtott jószág, az őrlésre vitt termék ós a személyes jellegű poggyász.65
A vámvizsgálatot vámhivatalnokok végezték. Vámhivatalnok az lehetett, aki
érettségivel rendelkezett. Ennek birtokában vették fel az illetőt gyakornokjelöltnek,
majd ha a gyakornoki vizsgát letette, segédtiszt lehetett belőle. A vámhivataloknál
több vámtiszti rang is létezett. A legalacsonyabb a gyakornok volt, ezt követte a
segédtiszti rang. Ennek eléréséhez újabb szakvizsgát kellett letenni a fővámhivata
loknál, vagy a pénzügyigazgatóságoknál. A magasabb vámtiszti rangra történő ki
nevezésnek újabb szakmai vizsga volt az előfeltétele. E vizsga birtokában mellék
vámhivatali vezető lehetett a vámtiszt. Fővámhivatali vezető beosztásba újabb
szakmai vizsga letétele után kerülhetett valaki, melyet már csak a budapesti, zágrábi
és fiumei vámhivataloknál lehetett letenni. E vizsgákba szakértőket is bevontak,
például gyógyszerészeket, tanárokat, nagy áruismerettel rendelkező kereskedőket stb.
A vámhivataloknál a tisztviselők gyakornoki, segédtiszti és fővámtiszti rangban
vámszedői, ellenőri, pénztárosi, raktárgondnoki és vámhivatalvezetői beosztásokat
töltöttek be.66
A dualista Magyarország határain 19 pénzügyigazgatóság alárendeltségében 24 fo
ci v. Sz. 73. o. A határvámhivatalok vámeljárás során használt okmányai: 1. bemondó jegy; 2. bevallási jegy;
3. vámnyugta; 4. engedély határvizeken közlekedő hajók szállítmányának ki- és berakására; 5. kísérőjegy; 6. tanúsít
vány kísérőjegy átadásáról; 7. előjegyzési jegy; 8. igazolási jegy; 9. nyilatkozat égetett szeszes folyadékokról; 10. nyi
latkozat alkoholt tartalmazó folyadékokról; 11. nyilatkozat sörküldeményekről; 12. nvilatkozat cukorküldemények
ről.
62 1889./723. sz. PM rendelet.
63 1889./XXVIII. sz. te.
04 OL MT i. 1890. 40—49. sz. Vámügyi Tanácsról szóló határozat.
65 V. Sz. 78—82. o.
66 H. T. 189—197. o.
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és 28 mellékvámhivatal működött. A budapesti fővámhivatal a fővámigazgató sze
mélyén keresztül közvetlenül a pénzügyminisztériumnak volt alárendelve. Az 52
vámhivatalban közel 300 hivatalnok végezte munkáját. A hivatalnokok megköze
lítőleg kétharmada a fővámhivatalokban, egyharmada pedig a mellékvámhivatalok
ban dolgozott.67
A határ menti pénzügyi szervek viszonya a társ határőrizeti szervekhez
A pénzügyi szervek határ melléki csapatai voltak az egyedüli szervek, melyek a
dualizmus teljes időszakában végeztek határőrizeti feladatokat. A pénzügyi szervek
határőrizeti feladatai a kiegyezéstől az első világháborúig nem változtak. Feladatuk
a vámhatárok őrizete volt. A dinamikus kapitalista fejlődés nyomán azonban a határ
forgalom, a határrend és ezzel a határőrizet is módosult. A határőrizet fejlődése
során új határőrizeti szervek jöttek létre. A fejlődő határőrizetben a határ menti
pénzügyi szervek szolgálata veszített jelentőségéből.
A határőrizetben résztvevők létszámát vizsgálva az 1870-es években a határ
melléki pénzügyi szervek személyi állománya alkotta a határőrizeti szolgálatot el
látók közel 95%-át. Ezzel szemben az 1910-es évek elejére a csendőrség 10,8%-a,
1357 fő végzett kifejezetten határőrizeti feladatokat. Esetenként bevonhatóak vol
tak még a határőrizetbe a határrendőrség működési területén állomásozó csendőr
csapatok, 3397 fővel. Jelentős létszámot alkottak a határőrizetben résztvevő rendőri
erők is. A határrendőrség 430 fős személyi állománya folyamatosan határőrizeti fel
adatokat látott el. E mellett azonban, meghatározott esetekben és formában, be
vonhatók voltak a határőrizeti teendők ellátásába határrendőrség működési területén
állomásozó városi rendőrségek is, 1377 fős létszámmal. Századunk elejére — a határ
őrizetben résztvevő társ fegyveres testületek létszámához viszonyítva — a határ
őrizetben résztvevő 549 fő pénzügyőr és közel 300 fő vámhivatalnok még jelentős
létszámnak tekinthető ugyan, de már semmiképpen sem meghatározónak. Különö
sen akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy a vámhivatalnokok nem voltak felfegy
verezve.68
A határőrizetben résztvevő szervek feladatát, jogkörét vizsgálva megállapítható,
hogy a pénzügyi szervek jogköre nem csökkent, szerepük mégis mérséklődött. Ennek
oka az volt, hogy a gazdasági, társadalmi fejlődés hatása nyomán az államhatárokon
előtérbe kerültek olyan feladatok, melyek megvalósítása meghaladta a határ menti
pénzügyi szervek lehetőségeit. Ellátásukra új szervezeteket hoztak létre, a Magyar
67 MTN 1867—1914-ig. Vámhivatali fejezetek. Határvámhivatalok: A) M. kir. Pénzügyminisztérium közvetlen
alárendeltségében: I. Budapesti Fővámhivatal (országos hatáskörrel). B) Fiumei Pénzügyigazgatóság alárendeltsé
gében: I I . Fiumei Fővámhivatal: 1. ponzáli, 2. plassei, 3. belvederi mellékhivatal. G) Kassai Pénzügyigazgatóság
alárendeltségében: I I I . Kassai Fővámhivatal. D) Kolozsvári Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: IV. Kolozsvári
Fővámhivatal. E) Székelyudvarhelyi Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: 4. almásmezői, 5. csík-gyimesi, 6. töl
gyesi, 7. úzvölgyi mellékvámhivatal. F) Brassói Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: V. Brassói Fővámhivatal:
8. predeáli, 9. alsótörcsvári, 10. brázai, 11. felsőtörcsvári, 12. ó-sánci mellékvámhivatal. VI. Felsőtömösi Fővámhiva
tal. G) Nagyszebeni Pénzügyigazgatóság alárendeltségében : VII. Nagyszebeni Fővámhivatal, VIII. Vöröstoronyi Fő
vámhivatal: 13. dusi mellékvámhivatal. H) Sepsiszentgyörgyi Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: 14. sósmezői,
15. bodzái mellékvámhivatal. I) Dévai Pénzügyigazgatósál alárendeltségében : 16. vulkáni mellékvámhivatal. J) Po
zsonyi Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: I X . Pozsonyi Fővámhivatal. K) Soproni Pénzügyigazgatóság aláren
deltségében: X. Soproni Fővámhivatal. L) Győri Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: X I . Győri Fővámhivatal.
M) Nagybecskereki Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: X I I . Pancsovai Fővámhivatal. N) Szegedi Pénzügy
igazgatóság alárendeltségében: M XIII. Szegedi Fővámhivatal. O) Zombori Pénzügyigazgatóság alárendeltségében:
XIV. Újvidéki Fővámhivatal. Ö) Aradi Pénzügyigazgatóság alárendeltségében : XV. Aradi Fővámhivatal. P) Lugosi
Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: XVI. Báziási Fővámhivatal, XVII. Orsovai Fővámhivatal: 17. bellobreskai,
18. ó-moldovai mellékvámhivatal. R) Temesvári Pénzügyigazgatóság alárendeltségében : XVIII. Temesvári Fővám
hivatal: 19. újpalánkai, 20. kubini mellékvámhivatal. S) Zágrábi Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: X IX . Sziszeki Fővámhivatal, XX. Zágrábi Fővámhivatal. Sz) Vukovári Pénzügyigazgatóság alárendeltségében: X X I . Zimonyi Fővámhivatal: 21. klenaki, 22. mitrovicai mellékvámhivatal. T) Eszéki Pénzügyigazgatóság alárendeltségé
ben : X X I I . Eszéki Fővámhivatal, X X I I I . Bródi Fővámhivatal. Ty) Gospici Pénzügyigazgatóság alárendeltségében :
XXIV. Zengi Fővámhivatal: 23. karlopágői, 24. szentgyörgyi mellékvámhivatal. U) Ogulini Pénzügyigazgatóság alá
rendeltségében: 25. buccari-i, 26. novi-i, 27. selcei, 28. porto-réi mellékhivatal.
68 MTN 1868—1914-ig csendőri, rendőri és pénzügyőri íejezetek.
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Királyi Csendőrség Határszéli Részlegét 1891-ben69 és a Magyar Királyi Határ
rendőrséget 1906-ban.70
A hangsúly a vámhatárok őrizetéről a politikai határok őrizetére helyeződött át.
Ennek oka egyrészt a peremterületeken lakó nemzetiségi lakosságnak a határokon
túl élő nyelvtestvéreivel való egymásra találása, másrészt pedig az egyre feszültebb
nemzetközi politikai helyzet volt.71
Az új határőrizeti szervek felállítása egyben azt is jelentette, hogy a pénzügymi
nisztérium elvesztette a korábbi, határőrizetet irányító funkcióját és azt a belügy
minisztérium vette át. 72
A pénzügyi szervek szerepe a határőrizetben az őrzendő határszakaszt vizsgálva
is csökkent. A pénzügyőrség a vámhatárokat őrizte csupán, azaz a csaknem 750 km
hosszú román—magyar és a közel 225 km hosszú szerb—magyar határt. A két ha
társzakasz hossza a történelmi Magyarország csaknem 3146 km hosszú határszaka
szának megközelítőleg 31%-át tette ki.
Az új határőrizeti szervek feladata, jogköre, kiterjedtebb volt a határőrizeti szol
gálatot ellátó pénzügyi szervekénél. A határrendőrség hatásköre már kiterjedt a ha
tár melléki pénzügyi szervek határőrizeti tevékenységének felügyeletére is. A terü
letileg illetékes határrendőr-kapitánynak, vagy megbízottjának a feladata volt, hogy
negyedévente ellenőrizze a pénzügyőrszakaszok és vámhivatalok határőrizeti tevé
kenységét. Az ellenőrzés tapasztalatairól félévente jelentést kellett küldenie a bel
ügyminisztériumnak, illetve tájékoztatni a kellett arról a pénzügyminisztériumot is. 73
A határőrizetben résztvevő pénzügyi szerveknek nem volt hatáskörük a hatósági
területükön működő fegyveres erők és testületek csapatainak igénybe vételére határ
őrizeti feladatok ellátása érdekében. Ezzel szemben a határszéli csendőrség és a
határrendőrség ilyen felhatalmazással már rendelkezett.
A pénzügyi szakapparátuson belül a határőrizeti feladatokat is ellátó szervezeti
egységek nem különültek el az ország belsejében szolgálatot ellátókétól. Szerveze
tükben nem jelentkeztek még speciális elemek, melyek a sajátos határőrizeti szol
gálat eredményes végrehajtását elősegíthették volna.74 Ezzel szemben a határszéli
csendőrség struktúrájában fokozatosan kialakultak a határőrizeti sajátosságokat
tükröző szervezeti formák.75 A határrendőrség szervezete pedig már teljes egészében
a határőrizeti feladatok színvonalas végrehajtását célozta.76
A határ menti pénzügyi szerveknek csupán egyik, bár lényeges feladata volt a
vámhatárok őrizete.77 A határszéli csendőrségnek már elsődleges szolgálati feladata
volt a rábízott államhatár őrizete, bár emellett más feladatokat is ellátott. 78 A határ
rendőrség szolgálati feladatai között már nem találhatóak a határőrizettől eltérő
tevékenységi körök.79
A pénzügyi szervek határ menti csapatainak csökkent ugyan a siilya a határőri
zetben, de együttműködésük a társ fegyveres határőrizeti szervekkel a dualizmus
időszakában erősödött. A határ közelében elhelyezkedő pénzügyőr csapatok bevonhatóak voltak — a határőrizet vezető apparátusa, a határrendőrség felszólítása
alapján is — különböző határőrizeti feladatok végrehajtásába. Erre azonban csak
ritkán került sor, mert a pénzügyőrség viszonylag csekély létszámmal őrizte Magyar
es MRT 1891. Határőrizeti Utasítás 897—898. o.
70 1905/5692. sz. min. ein. rendelet.
71 Galántai József ; A Habsburg Monarchia alkonya. Bp., 1985. 262—272. o.
72 BM 1905/91.000. sz. rendelet.
73 Uo.
74 PSzSz 103. o.
75 MTN 1891—1914-ig, csendőri fejezetek.
76 1903/VIII. te.
77 Pénzügyi évkönyv a m. kir. pénzügyőrség számára. Bp., 1913. 93. o.
78 Csendőrségi zsebkönyv. Bp., 1913. 78. o.
79 Határrendőrségi zsebkönyv. (Szerk.: Pavlik F.) Bp., 1913. 22. o.
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ország vámhatárait, és a határőrizeti társ fegyveres testületekhez viszonyítva a
pénzügyőr csapatok intézkedési jogköre mérsékeltebb volt.80
A csendőrség és a pénzügyőrség határ menti csapatainak már szorosabb kapcsola
tuk volt. A határszéli csendőrőrs-parancsnokok a határ széli pénzügyőrszakasz-pa
rancsnokkal — a mindenkori határhelyzet figyelembe vételével — a szolgálatszerve
zés kérdésében rendszeresen konzultáltak.
A közösen végrehajtott szolgálatok esetében is a pénzügyőrség személyi állomá
nyának minden körülmények között a pénzügyőrség szolgálati szabályzata szerint
kellett szolgálatát ellátnia.
A határőrizeiben résztvevő pénzügyi szervek feladatai
a háborús körülmények között végrehajtásra kerülő
határőrizetre történő felkészülésben
1890-ig a pénzügyőrség tagjai mentesültek a katonai szolgálat alól. A XIX. sz;
végétől azonban a hadvezetés mint népfölkelő önkéntesekkel számolt a határőrizet
ben résztvevő pénzügyőrökkel.81
A vámhivatalok munkatársai fegyveres konfliktus esetén is szolgálati helyükön
maradtak. Amennyiben a vámhivatalok a hadműveleti zónába kerültek, a polgári
közigazgatási szervekre érvényes utasítások vonatkoztak rájuk is. A konkrét harc
cselekmények időszakát leszámítva — amikor a csapatmozgások kivételével minden
fajta határforgalom kizárt volt — tovább végezték munkájukat, a háborús időszak
sajátos határforgalmának vámvizsgálatát.82
A határőrizetben résztvevő pénzügyőrség személyi állománya kiválasztásának, ki
képzésének és felszerelésének egyik döntő szempontjává vált, hogy mozgósítás esetén
azonnal hadrafoghatóak legyenek.
A szerb—magyar és a román—magyar határ menti pénzügyőröket már békeidő
ben úgy válogatták össze, hogy a fiatalabb korosztályhoz tartozzanak és erős fizikai
felépítésűek legyenek. A pénzügyőrséghez csak azokat vették fel, akik már teljesí
tették kötelező sorkatonai szolgálatukat, katonai kiképzésben részesültek. Akiket a
pénzügyőrséghez felvettek, általában katonai rendfokozatot is elértek a hadsereg
ben. A pénzügyőr tisztek válogathattak a jelentkezők között, hiszen a pénzügyőr
legénység teljes ellátást kapott, jó fizetésben részesült és nyugdíjra is jogosult volt.83
A honvédségi, csendőrségi és a rendőrségi altisztekhez hasonlóan a pénzügyőri
legénységre is vonatkozott az a lehetőség, hogy a szolgálatellátással kapcsolatosan
egészségkárosodást szenvedetteket az államigazgatás területén altisztként helyezték
el.84 Súlyos esetben rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak.
A háborús határőrizetre történő áttérés esetén az azonnali igénybevételre terve
zett pénzügyőröknek kötelező volt részt venniük a területileg illetékes honvéd egység
soros fegyvergyakorlatain.85 A cs. és kir. hadsereg területileg illetékes hadtestparancs
nokságai, így a temesvári és nagyszebeni parancsnokságok, fegyveres konfliktus idő
szakára a határ menti fegyveres erők és testületek alkalmazására tervezetet készí
tettek. A tervezeteket a magyar kormány elvi hozzájárulása nyomán egyeztették az
illetékes minisztériumokkal és részletesen ismertették a szervek megbízottaival, majd

80 PSzSz 158—159. o.
81 1889/VI. te.
82 Utasítás a Katonai Határőrizet tárgyában. Bp., 1909. 27—31. o.
83 PSzSz 128. o.
84 P. 1908/VI. sz.
85 ö . 1911/3. sz.
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a helyszínen még pontosították azokat az érintett szervek helyi képviselőivel történő
terepszemrevételezés során.86
Mozgósítás esetén a tervekben kijelölt pénzügyőri őrsök személyi állományának
— személyi felszerelésével együtt — haladéktalanul be kellett vonulnia a kijelölt
határszéli csendőrőrsre. A parancsnokságot a csendőrőrs-parancsnok vette át. A moz
gósítás kezdetétől a katonaságnak a határon történő felvonulásáig a határvédelem
bázisai a határszéli csendőrőrsök objektumai voltak. A nagyobb létszám befogadása
és a jobb védhetőség kialakítása érdekében az érintett őrsök felújítását már béke
időben megkezdték.87
A pénzügyőrök háborús határőrizetben történő részvételének jelentőségét elsősor
ban nem létszámuk biztosította, bár az sem volt elhanyagolható. A pénzügyőrök
jelentősége egyrészt abból fakadt, hogy szinte néhány óra leforgása alatt aktívan
bevonhatóak voltak a határőrizetnek a mozgósítás időszakában végrehajtott formá
jába, a megerősített járőrcsapatok tevékenységébe. Alkalmazásuk jelentősége más
részt abban rejlett, hogy kiválóan ismerték a helyi viszonyokat. Döntő többségük
hosszú évek óta azon a területen teljesített szolgálatot, ahol a határ védelmét bizto
sítani kellett a reguláris csapatok felvonulásáig. A pénzügyőrök minden év- és
napszakban és időjárási körülmények között kitűnően tájékozódtak a terepen. Kivá
lóan ismerték a terep adta előnyöket és hátrányokat, számtalanszor bejárták a leg
rejtettebb csempészösvényeket is. A lakosságot is ismerték, tudták, hogy honnan
várhatnak segítséget, és kik azok, akik ellenszenvvel viseltetnek a Monarchia fegy
veres képviselőivel szemben. Ennek a kitűnő helyismeretnek természetesen a határra
felvonuló katonai erők is hasznát vehették. A katonák megérkezéséig azonban talán
még nagyobb jelentősége volt ismereteiknek, hiszen viszonylag kis létszámmal kel
lett a határt megvédeniük. Igaz, ebben az időszakban jelentősebb támadástól sem
lehetett tartani, hiszen a mozgósítás időszakában a határ túloldalán is az ország had
erejének a megindulási terepszakaszra történő felvonultatása volt a fő feladat.
A határ menti pénzügyőr csapatoknak a cs. és kir. hadsereggel, illetve a honvéd
séggel történő rendszeres és szoros kapcsolatba lépése felvetette a pénzügyőri rangok
nak a katonai rendfokozatokhoz való viszonyát. A pénzügyminisztérium, a honvé
delmi minisztérium és a hadsereg képviselői megállapodtak abban, hogy a pénzügyőr
vigyázók tizedesi, a fővigyázók szakaszvezetői, a pénzügyőr szemlészek pedig őr
mesteri rangnak felelnek meg a hadseregben. A kérdést a XX. század elején megjele
nő új szabályzatban, a Katonai Határőrizeti Utasításban rendezték. A pénzügyőr
tiszti rendfokozatnak a katonai rendfokozatokkal való egyeztetése nem vált szüksé
gessé, mert a katonai határőrizetben csak a szerb—magyar és a román—magyar
határmenti szakaszok legénysége vett részt.88
A határőrizetben résztvevő pénzügyőrségeknek a háborús körülmények között
végrehajtásra kerülő határőrizet első szakaszában volt lényeges szerepük, azaz a
mozgósítás kezdetétől a hadseregnek a határon történő felvonulásáig terjedő idő
szakban. A jelentkező feladatokra az érintett személyi állományt már békeidőben
felkészítették. Feladataik ellátásához korszerű felszerelést biztosítottak. Tevékeny
ségükre a társ együttműködő szervekkel egyeztetett tervet dolgoztak ki. A katonai
határőrizetben résztvevő pénzügyi erők ily módon teljesen elvesztették önállóságukat.
Nem egyszerűen arról volt szó, hogy a pénzügyőr erők a határszéli csendőrséghez
hasonlóan katonai felügyelet alá kerülnek, de feladataikat önállóan hajtják végre.
A határszéli csendőrség a katonai határőrizetre történő átállás során is megtartotta
viszonylagos függetlenségét. Az érintett csendőri csapatok a reguláris katonaságtól
86 OL BM Ált. 1912. 226. sz. A szegedi csendőrkerületparancsnok jelentése az V. b . osztálynak arról, hogy Zimonytól Orsováig a határ menti fegyveres erők és testületek képviselői járőrnaszádon megtekintették a határt.
87 Utasítás a Katonai Határőrizet tárgyában. I. m. 72—74. o.
88 OL BM Ein. 1908. 451. sz. A pénzügyminiszter átirata a belügyminiszternek.
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különváltak, speciális feladatokat hajtottak végre, azaz vasútbiztosítást és
ellenőrzést. A pénzügyőr csapatok teljes egészükben beolvadtak a határra
alakulatokba. Ugyanazokat a feladatokat látták el, mint az alakulat többi
szervezetileg sem alkottak különálló sajátos elemet a határra felvonuló
hadrendjében.89

forgalom
felvonuló
katonája,
hadsereg

RÖVIDÍTÉSEK
Levéltári anyag
OL MT i.

Országos Levéltár, minisztertanácsi iratok

OL PM Ein.

Országos Levéltár, pénzügyminisztérium, elnöki iratok

OL BM Alt.

Országos Levéltár, belügyminisztérium, általános iratok

OL BM Ein.

Országos Levéltár, belügyminisztérium, elnöki iratok

OL BM R.

Országos Levéltár, belügyminisztérium, rezervált iratok

Országgyűlési anyag
Jogszabálygyűjtemények,

hivatalos lapok,

szabályzatok

OKN

Országgyűlés Képviselőházi Naplója.

MTN

Magyarország Tiszti Cím és Névtára.

MRT

Magyarországi Rendeletek Tára (Szerk.: Báth M.) Bp. 1915.

PTSZ

Pénzügyi törvények és szabályok hivatalos összeállítása.
Buda, 1868.
A m . kir. pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó
szabályok, utasítások és rendeletek gyűjteménye. (Szerk.:
Wenczel Gusztáv) Bp., 1898.

PSZSZ

H.T.

A magyar korona területén érvényes határvám-törvények és
szabályok. (Szerk.: Turoczy Adolf) Bp., 1896.

V.SZ.

A

magyar

határvámigazgatás

és

vámkezelés

(Szerk. : dr. Márffy Ede) Bp., 1910.
P.

Pénzügyigazgatás (M. Kir. Pénzügyminisztérium)

ö.

őrszem (M. Kir. Honvédelmi Minisztérium)

Utasítás a Katonai Határőrizet tárgyában. I. m. 79—81. o.
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szabályai.

Йожеф Парады
ЗАДАЧИ ВЕНГЕРСКОГО КОРОЛЕВСКОГО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
ПО ОХРАНЕ ГРАНИЦ НА ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ
МОНАРХИИ
(1867—1914)
Резюме
В период компромисного соглашения 1867 года до первой мировой войны задачамиохраны границ в финансовом аспекте занимались во всех существенных звеньях иерархии
министерства финансов. Этот круг деятельности в первую очередь был характерен для тех
частей венгерских королевских финансовых дирекций, которые располагали таможенным
и пограничным участком. Круг задач вооруженного охранного корпуса в составе венгерского
королевского финансового министерства — венгерской королевской финансовой инспекции
отчасти, а другого, правда, невооруженного органа — венгерских королевских таможенных
ведомств полностью связывался с охраной границ. Ы истории охраны границ Венгерского
Королевства в период дуализма прекращается непосредственное участие императорской
и королевской армии в охране границ. Только в период, непосредственно перед первой миро
вой войной получают вновь большее место вооруженные силы в этой деятельности.
József

Parádi

D I E A U F G A B E N DES UNGARISCHEN K Ö N I G L I C H E N
FINANZMINISTERIUMS B E I D E R GRENZBEWACHUNG
(1867—1914)
Resümee
Die Studie behandelt aus dem Problemkreis der Grenzbewachung die Aufgaben der Finanzbehörden zur Zeit des Dualismus bei der Grenzbewachung, der Kontrolle des Grenzverkehrs und
der Beaufsichtigung der Grenzordnung. I n der Periode der Geschichte der ungarischen Grenzbewaohung vom Ausgleich bis zum Ersten Weltkrieg beschäftigte m a n sich auf allen wichtigen
Führungsebenen in der Hierarchie des Finanzministeriums mit den Aufgaben der Grenzbewachung, die von finanzieller Beziehung waren. Diesen Tätigkeitsbereich hatten vor allem die Teile
der ung. königl. Finanzdirektionen, die über Zollgrenzstrecken verfügten. Die Aufgaben der ung.
Königl. Finanzwache, der bewaffneten Bewachungskörperschaft des ung. königl. Finanzministeriums, knüpften sich zum Teil, die einer anderen, wenngleich unbewaffneten Körperschaft des
Ministeriums, der ung. königl. Zollämter, zur Gänze an die Grenzbewachung. In der Geschichte
der Grenzbewachung des Ungarischen Königreiches wurde die direkte Teilnahme der k. u. k.
Armee an der Grenzbewachung zur Zeit des Dualismus abgeschafft. E r s t in der Zeit unmittelbar
vor dem Ersten Weltkrieg bekamen die militärischen Kräfte wieder eine größere Rolle in dieser
Tätigkeit.
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KÖZLEMÉNYEK

MAKAIÁGNES

AZ ERDÉLYI HADSEREG KITÜNTETÉSÉNEK TERVE
1849 ÁPRILISÁBAN

Az Országos Levéltár 1848—49-es gyűjteményében a Honvédelmi Bizottmány
1849 áprilisi iratai az efféle akták között szokatlan, kézzel színezett rajzocskákat
rejtenek. A fél rajzlap, három kitüntetés tervével, Mészáros Lázár Kossuthhoz inté
zett levelének melléklete, egyszersmind egy 140 évvel ezelőtt meg nem valósult kez
deményezés dokumentuma.
A kitüntetésekre háborúk idején mindig különösen nagy figyelem irányult. Az
1848-as független felelős magyar minisztérium hadügyminisztere, Mészáros Lázár is
akképp nyilatkozott már 1848 nyarán, hogy „...a katona naponkinti kenyerét, s a
becsületre és dicsőségre való kilátást megérdemli...". 1
A Honvédelmi Bizottmány létre is hozta 1849 tavaszán a Magyar Katonai Érdem
rendet, amelynek alapító rendelete a Közlöny 1849. március 1-i számában jelent
meg. Az alapítás ténye igen jó fogadtatásban részesült, ez is szükségességét igazolta.
E kitüntetés I. osztályát elsőként Bem tábornoknak ítélte oda az országgyűlés és a
kormány, egyhangú lelkesedéssel, Nagyszeben március 11-i bevételének hírére. Ez az
esemény gyakorlatilag Erdély felszabadításával volt egyenlő. Erdély bírása pedig,
az akkori helyzetben, a keleti országrésznek, a szabadságharc bázisának s a kor
mány zavartalan működésének biztosítását jelentette, tehát létfontosságú volt.
Bemet egyúttal altábornaggyá is kinevezték. Néhány nappal később jogot kapott
arra is, hogy a Katonai Érdemrend II. és III. osztályával serege legkiválóbb katonáit
kitüntesse.
Az a gondolat, hogy Kossuth még valamilyen külön kitüntetést szánna az erdélyi
hadseregnek, egy Csányi László országos biztoshoz küldendő, Nagykátán, 1849. ápr.
5-ón keltezett levele utóiratában olvasható először :
„Bem altábornagy urat értesítem, hogy a hadseregébeni kitüntetésekre, értem az
érdemjel 2-ik s 3-ik osztályait, fel van jogosítva, adja Ön ezt a vitéz hadseregnek ne
vemben tudtára, azon hozzátétellel, hogy Erdély megszabadításának valamelly
mindnyájokra kiterjedő jeléről gondoskodandom, mint szinte szent ügyünk győzel
mének esetére, szent kötelességemnek ismerendem, eszköze lenni annak, hogy a
megmentett haza jutalmazza megmentőit ; hogy a vitéz székely nép java, boldogsága,
és dicsősége gondjaim legfőbbjei közé tartozandik, éppúgy a mint most a status ere
jének minden megfeszítésével teljesíteni óhajtom azt, amire segítségül van szüksé
gük, hogy véderejüket kifejtve megtarthassák e szabad hazát, mellyet meg menteni
segítettek." 2
1 Szokoiy Viktor: Mészáros Lázár élettörténete, külföldi levelezései és emlékiratai. I. k., Pest, 1866., 284. o.
2 Országos Levéltár. Az 1848/49. évi minisztérium levéltára. Az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a továb
biakban : OL OHB), 1849 : 5189. Közli Barta István (szerk.) : Kossuth Lajos összes Munkái (a továbbiakban : KLÖM),
XIV. k. Budapest, 1953., 822. o.

— 197 —

A következő napon, április 6-án Kossuth a Honvédelmi Bizottmánnyal is tudatta
ezt az óhaját :
„Az erdélyi hadsereget illetően kívánnám, hogy a ministerium valamelly jelképről
gondoskodnék, mellyet azon seregnek minden tagja viselne, öntvénynek kellene lenni,
talán illy felírással »Erdély megszabadítása 1849«. A katonai érdemjelekből sem
történt még Erdélyben kiosztás, pedig e sereg megérdemli."3
Kossuth levelét a Honvédelmi Bizottmány a Hadügyminiszterhez továbbította,
ahonnan néhány nap múlva megérkezett Mészáros Lázár „Érdemrendek az erdélyi
hadsereg számára" feliratú válasza.
„A királyhágón túli hadseregre nézve tervezett emlék-dísz jelt illetőleg a hadügy
minisztérium következő észrevételeit kéri fontolóra vétetni: Erdély ezentúl már nem
elkülönözött rész — ez Magyar országhoz tartozik úgy mint akár melly más része a
széles országnak. A hadsereg, melly Erdélyt megszabadítá, nem tett többet, mint
mennyit hazánk többi harczosai tellyesítettek s tellyesíteni készek, ugyanis harczolt
a haza egységéért és szabadságáért.
Midőn a szabadság kivívatott, midőn hazánk egész kiterjedésében szabad, és e
szabadság békekötés által biztosítva leend ; akkor lenne tán egy emlékdíszjel mindazon
liarczosoknak kiosztandó, kik szabadságunk harczaban részt vettek, ha csak akkorra
még tán azon helyzetben nem éreznők magunkat, mi szerint azzal minden magyarnak
mellboltját ékesíteni kellene.
Mindaddig tehát egy illy külön jelnek kiszolgáltatása időelőttinek látszik, és ez
szabad hazánk némü szét választására mutatna, mit bizonyára elnök úrnál senki
kevésbé nem helyeselne.
Végül egyéni nézetből kiindulva meg kell jegyeznem, mikép a liarczosoknak szánt
járulék nélküli díszjeleket helyeselnem még mindig nem lehet; ezen rendszer igen
közeledik az oroszoknál divatozó illy nemű szabályokhoz.
S OL OHB 1849 : 5359. Közli KLÖM XIV. k., 828. o.
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Hogy azonban mégis tisztelt elnök úrnak kívánsága tellyesíttessék, van szeren
csém illyetén emlékjelnek tervét ide mellékelve áttenni. Mészáros Lázár" 4
Ennek az iratnak a melléklete a már említett három rajz. Világosbarna színezé
sükből ítélve mindhárom kitüntetés bronzból készült volna. Az első terv vízszintes
nemzetiszínű szalagra tűzött, két keresztbe tett kardra helyezett, enyhén domború,
fekvő ovál alakú pajzs, háromsoros felirattal. A második terv két, X alakban ke
resztbe tett nemzetiszínű szalagra tűzött, enyhén homorú szegélyű, sarkára állított
rombusz alakú jelvény, középmezejében szintén háromsoros felirat. A harmadik
terv a III. osztályú Katonai Érdemrendhez nagyon hasonló kivitelű babérkoszorú.
Különbsége, hogy a babérágak hosszabbra hagyott szárai alul keresztezik egymást
és a koszorúban vízszintes fémpánt szolgál a kétsoros fölirat számára. Ezt a koszorút
is vízszintes nemzetiszínű szalagon ábrázolja a rajz.
Ilyenfajta emlékjelek adására több XIX. századi, de korábbi példát is idézhetünk.
Angliában I. Erzsébet királynő már 1588-ban adományozott emlékérmet a spanyol
Armada feletti angol győzelem ki vívóinak.5
Mivel Mészáros éppen az oroszokra hivatkozott, ott első ízben Nagy Péter cár ado
mányozott a poltavai csatában részt vett tisztjei számára, saját képével vert, arany
és ezüst „győzelmi rubeleket". 6 1770-ben a török flotta fölött aratott győzelem emlé
kére II. Katalin cárnő olyan érmeket osztott ki, amelyeken az „Én is ott voltam"
felirat ékeskedett.7
A Habsburg Birodalomban a napóleoni háborúkban részt vett katonák számára
készíttetett Ágyúkereszt volt hasonló célú kitüntetés.
A szokás tehát létezett, igaz, a magyarországi helyzet 1849-ben merőben más volt,
mint a felsorolt példák országaiban az adott időkben.
Mészáros Lázár józan ellenérveivel s javaslataival tulajdonképpen egyet lehet érte
ni, a pénzjárulék szorgalmazását kivéve. Az erdélyi hadseregnek szánt kitüntetések
ugyanis jellegüket tekintve, „emlékjelek" lettek volna csak, a már meglévő, s pénz
juttatással is járó Katonai Érdemrend mellett.
A Katonai Érdemrenddel való kitüntetéseket egyébként Bem — felhatalmazásá
nál fogva — már március 8-án megkezdte, s Csányi László április 19-i, Kolozsvárról
küldött levelében már arról tudósította Kossuthtot, hogy a panaszokból ítélve,
„ ...az érdem jelek itt minden tekintet nélkül osztatnak..." 8
Az erdélyi hadsereg számára készült tervek további sorsáról, arról, hogy Kossuth
mégis megcsináltatta-e valamelyiket vagy sem, nincsenek adataink. Valószínűleg
nem készültek el, mert sem szakirodalomban, sem gyűjteményekben nem bukkan
tak föl hasonló darabok.
A tervek külalakja viszont kitudódhatott. így volna ugyanis magyarázható, hogy
egyes leírások, illetve ábrázolások a Katonai Érdemrend III. osztályának úgyneve
zett Bem-féle és gyakran a Perczel-féle változatát is, az alapszabály szerinti vörös
helyett, nemzetiszínű szalagra tűzve mutatják be, sőt Bemnek és más Erdélyben
harcolt tiszteknek az ábrázolásain a mellükre tűzött II. vagy III. osztályú érdem
rendet gyakran nemzetiszínű szalagon látjuk.

4 OL OHB 1849 : 5476. A levél Debrecenben, április 11-én kelt.
5 Studenüz, Karl-Gustav: Vom Zauber alter Orden und Ehrenzeichen. Freiburg, 1981.. 42. o.
6 Militärische Zeitschrift, Wien. 1899. XL. I I . k. 35. o.
7 Uo. 36. o.
8 OL OHB 1849:6062.
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RÁKÓCZY ROZÁLIA

VOLT-E A HADI LAPNAK TÜZÉRSÉGI MELLÉKLAPJA
1849-BEN?

„A sajtó minden közösség történetének alakítója és egyúttal tükrözője" — álla
pítja meg a négy kötetre tervezett magyar sajtótörténet bevezetőjében Szabolcsi
Miklós1. A nagyszabású és hézagpótló munkának most azonban csak a második kö
tetével kívánunk foglalkozni2. Ebből a kötetből is csak a címben jelzett hadi lapokkal,
illetőleg a Hadi Lappal 3 .
A magyar sajtótörténet egészében igen kicsiny részt foglal el a katonai sajtó, sem
terjedelmében, sem hatásában nem oly jelentős, de talán 7 oldalnál többet érdemelt
volna, s mindenképpen pontosabb információkat adhatna egy olyan történeti mú,
amelyet hosszú idő múlva sem követ újabb, nem lesz kiegészítése, javított kiadása.
A rövid tanulmány szerzője, Kosáry Domonkos, nem ellenőrizte a hivatkozott iro
dalom pontosságát. Igaz, oka sem lehetett, hogy kételkedjék benne. Sajtóbibliográ
fusok tévedését vette át (s a pontatlanság a bibliográfus részéről nem éppen bocsá
natos bún).
A legegyszerűbb, ha idézzük a kifogás alá eső részeket a sajtótörténetből: „Bem
láthatólag tisztában volt azzal, hogy az adott erdélyi viszonyok között saját központi
honvédlapja sem juthat el mindenhová. Hogy tehát egyes seregrészek, vidékek ne
maradjanak tájékoztatás és biztató szó nélkül, más, kisebb, mindössze 2—300 pél
dányban megjelenő, helyi hadi ťijságok létrejöttét is elősegítette... Ilyen helyi orgá
num volt... Csíkszeredán a Hadi Lap, amely Bíró Sándor honvéd százados szerkesz
tésében 1849. május 27-én indult. Címe alatt e közlemény volt olvasható: „megjele
nik minden héten egyszer fél íven hétfőn, és ha a szabadság lelkes harczosai előfizeté
sük által oly részvétet tanúsítanak lapunk iránt, hogy a költség fedezve lesz, megje
lenik hetenkint kétszer, hétfőn és csütörtökön." E heti kétszeri megjelenésre azonban,
egy rövid, június közepi periódust kivéve, nem került sor. A lap egyébként már 9 szám
után, július 2-án megszűnt. Ennek mellékleteként látott 1849. június 4—június 14.
között hetenként napvilágot a Csíki Gyutacs, Bíró Sándor és Simó Mózsa szerkesztésében,
Csíksomlyón, a ferences kolostor öreg, két évszázados nyomdagépén és betűivel,
nyolcadrét alakban. Bíztató hadi hírekkel igyekezett olvasóiban a lelkesedést ébren tar
tani. Mindössze vagy három szám jelent meg belőle és ma már a ritkaságok közé tarto
zik"* (Kiemelések tőlem — R. R.) Igaz, hogy a ritkaságok közé tartozik, de nem volt
benne hadi hír, s biztatás még kevésbé.
1 A magyar sajtó története. (Főszerk. Szabolcsi Miklós.) (Közread, a) Magyar Tudományos Akadémia Irodalom
tudományi Intézete, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Bp., 1979. 25 cm. Id. rész: 1. k. 11. o.
2 Uo. 2/1. k. 1848—1867 (szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla) 1985. 676. o., 48 t., ill. Bibliogr. a fejezetek
végén.
3 Uo 280—287. o.
4 Uo. 280—281. o. Bem központi lapjaként az Ocsvay Ferenc szerkesztette, Kolozsvárott megjelent Honvéd c.
lapot említi a sajtótörténet.
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Kosáry Domokos forrása elsősorban Lukács József magyar királyi honvéd tiszt
helyettes és lelkes amatőr kutató volt5. Lukács ismerte a korábbi hírlapbibliográfiá
kat és feldolgozásokat, fő érdeme nem az ezek alapján feldolgozott katonai hírlap
irodalom, hanem a buzgó kutatás az egyes példányok után, s ennek eredményekép
pen az addig lappangó ,,tüzéri szaklap" előtalálása volt. 1941-ben még csak ezt írhat
ta: „A jellegzetes Hadi Lapnak volt egy még jellegzetesebb melléklapja, a Csíki
Gyutacs. Ebből a »Tüzéri szaklap«-ból sajnos egyetlen példány sem ismeretes...
Bíró Sándor és Simó Mózsa szerkesztésében, a főlap mellett, hetenként egyszer jelent
meg, 1849. június 4-től élt és a 3. számmal megszűnt." Lukács a Magyar Könyvszem
lében megjelent cikkében Szalády Antalra hivatkozik, hivatkozásának alapjára ké
sőbb visszatérünk6.
Lukács nem egészen egy év múlva azonban már tényként közli a „Tüzéri szaklap"
melléklap voltát, ugyancsak a Magyar Könyvszemlében, az Előkerült a „Csíki Gyu
tacs" című közleményben. Ismerteti is részletesen az általa kézbe vett nyomdater
méket, a Hadilevéltárban előkerült 1. és 2. számot. Tartalmát pontosan, méretét
néhány milliméter eltéréssel közli.
Lukács mellett a sajtótörténet még Kristóf Györgyöt idézi, aki röviden szintén
írt, ugyancsak a Magyar Könyvszemlében, pontosítva a megjelenés adatait. Kristóf
csak a Hadi Lap leírását adja, a melléklapra nem tér ki. Hivatkozik a fentebb már
említett Szalády Antalra is, megállapítva, hogy a magyar hírlapirodalmat feldolgozó
munkájában a Hadi Lapról csak Apor Károly írásbeli információi alapján közölte az
adatokat, nem látta az általa leírt újságokat. (Apor Károly személyére később vissza
térünk)
Ezekkel az adatokkal jelent meg a minden későbbi forrás alapjául szolgáló Lukács
bibliográfia; a Hadi Lapról mindezt a legújabb magyar sajtótörténet is átvette. 7
Mi lehet a sorozatos tévedések forrása ? Ehhez a Hadi Lap történetét kell röviden
áttekintenünk. Valóban Bem tudtával, vagy egyenesen utasítására jelent meg, bár
az 1849. április 22-én megjelent előfizetési felhívás így ír: „székely tábori fő parancs
nok, csíki ezredes Gál Sándor utasítására szerkeszti Bíró Sándor százados, nyomatik
a Csík Somlyói Zárda betűivel" 8 . A ferences kolostorban ezt követően már csak né
hány hónapig működött a majd kétszáz éves nyomda, a hadihelyzet alakulása döntőén
beleszólt sorsába. Már 1849. június 19-én megindult az orosz támadás, július 31-én
Segesvár mellett, augusztus 6-án Nagycsűrnél eldőlt Bem erdélyi hadseregének sorsa
is. A hadak elvonulása után Erdély és Csíkszék területén hamar berendezkedett az
osztrák közigazgatás s első dolgai közé tartozott a „szörnyű forradalmi írások és iz
gató újságok" összeszedése, a nyomdák leszerelése. Ez utóbbi igen érzékenyen érin
tette a kis híján feloszlatott csíksomlyói ferences rendet és a hatalmi szóval bezárt

5 Uo. 286—287. o. A hadi lapokra vonatkozó rész: Lukács József: Katonai hírlapok a magyar honvédség felállí
tásáig. Bp. 1942. Klny. Magyar Katonai Szemle (MKSz) 1941. — Uő: A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bib
liográfiája I I . Rákóczy Ferenctől napjainkig 1705—1941. Bp., (1942). — Uő: Előkerült a „Csíki Gyutacs" két száma.
MKSz 1942. 50—52. o. — Kristóf György: Az 1849-iki Hadi Lap történetéhez. MKSz 1942. 301—304. o. — Lukács
József: Kecskeméthy Aurél 1849-es katonai lapjáról. MKSz 1942. 429—430. o. — Dezsényi Béla: Tábori nyomdák
és nyomdászok 1848-ban és 1849-ben. MKSz 1944. 57—61. o. — Lukács József: Csíki Gyutacs. Élet és Tudomány,
1849. I I I . 14. (sic!) Ez utóbbit nem találtam.
6 A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780—1880-ig (Szalády Antal). Bp., 1884. X I X . 248. 6. p., 23 cm. Id.
rész : 27. o.
7 A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiiája II. Rákóczi Ferenctől napjainkig (1705—1941). Biblio
graphie deutscher Kriegszeitungen und Zeitschriften 1914—1918. Auffindungsort in Ungarn, (összeállította Lukács
József.) Bp., Lukács Sándor Kvk., [1942] — 189. [3] p . ; 2 t. ill.: 20 cm. Id. rész: 49. o.: „CSÍKI GYUTACS. Csík
szereda. Hadászati és tüzéri szaklap. A »HADILAP« melléklapja. 1849. június 4—19. Csak három szám jelent meg.
K. és szerk.: Bíró Sándor honvédszázados és Simó Mózsa. Megj.: hetenként egyszer a főlap mellett 8°, kis négy edrv.
A főlappal együtt júniustól decemberig 2 frt. Csíksomlyói zárda könyvnyomdája. Szalády stat. Irodalom: Szalády,
Kereszty—Kristóf. E könyv már nyomdában volt, amikor a Csíki Gyutacs első két számát a Hadilevéltárban fel
fedezték. A szerencsésen megtalált első számot műmellékletként, e könyv elején közreadjuk. Részletes feldolgozása
folyik."
8 A Hadi Lap előfizetési felhívása a Hadtörténeti Levéltárban: 1848—49. 52/a/174.
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iskolát. Olyannyira, hogy még harminc év múlva is elkerülték az iskola történeté
ben annak részletes leírását9^
A Csíksomlyón megjelent röplapokból, újságokból gyűjtött, aki tudott, vagy aki
mert. Közéjük tartozott Apor Károly báró (1815—1885), jogász, később királyi táb
lai elnök, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság alapítója és első elnöke.
Híres könyv- és nyomtatványgyűjteményét az Erdélyi Múzeumra hagyta. Minden
bizonnyal szívesen adott tájékoztatást gyűjteményéről az érdeklődőknek, így Szinynyei József bibliográfusnak is, aki először írta le ezek alapján a Hadi Lap adatait.
Szinnyei József 1877-ben írta a Magyar Könyvszemle számára Hírlapirodalmunk
1848—49-ben című cikkét, amelyben a 11. sorszám alatt a következőket közölte:
„Csíki Gyutacs, a Hadi Lap melléklapja 1—3. szám".
A lap a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában (az Országos Széchényi Könyv
tár jogelődje) akkor nem volt meg, az adatok közlését Apor Károlynak köszönte
meg lábjegyzetben.
A 28-as sorszámú tétel a Hadi Lap, leírása szintén Apor Károlytól származik, aki
nek a birtokában — és/vagy az Erdélyi Múzeum gyűjteményében — volt található
az 1—6. szám10.
Az alapvetően kézikönyvek közé tartozó Szalády-mű, A magyar hírlap-irodalom
statisztikája változtatás nélkül vette át a Szinnyei által közölt adatokat 11 .
Ugyanekkor jelenik meg Glosz Miksa összeállítása a csíksomlyói nyomdatermékek
ről, de csak a Hadi Lapot említi az 1849-es évből12. Meglehet, hogy nem ismerte sem
Szinnyeit, sem Szaládyt, sem Apor Károlyt, sem a báró gyűjteményét, kizárólag
csak a Csíksomlyón megtalálható anyagból dolgozott. így előfordulhat, hogy a teljes
Hadi Lap volt a kezében, s eszébe sem jutott külön kezelni a gyutacsról szóló írást:
Sem a Hadi Lapról, sem kérdéses mellékletéről, avagy cikkéről nem történik em
lítés egészen 1939-ig, akkor jelent meg Kristóf György cikke az Erdélyi Múzeumban
és érdekes adatokat tartalmazott. 13 Újat nem, csak újabb csoportosításban. Ismer
tette a régi információkat, s mai ismereteink alapján kétséges, hogy látta-e egyál
talán azokat a lapokat amelyekről írt, vagy bármilyen forrást megnézett-e pon
tosan. A Hadi Lapról kijelentette, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában
nincs meg, holott a Hírlap-könyvtár növedéki naplója szerint 1894-ben vettek
példányt állományba14, ez természetesen csak az állománybavétel éve, sem a forrás,
sem a szerzeményezés pontos ideje ebből nem tudható meg. Az Erdélyi Múzeum
Egyesület példányát már csonkának írja le, csak a 3. számot találva, holott egy em
beröltővel korábban még az 1—6. szám létezett15.
A továbbiakban közli: „Még rosszabbul állunk a Hadi Lap melléklapjával, a Csíki
Gyutacs-csal. Ez tisztán tüzérségi vagy vegyészeti szaklap lehetett. Lehetett —
mondom — mert egyetlen példánya sem ismeretes. Szinnyei16 többször idézett for
rása17 nyomán írja, hogy a Csíki Gyutacs a Hadi Lap melléklapjaként 8 r. nagyság
ban, negyedív terjedelemben jelent meg, összesen három számban 1849 júliusában
Simó Mózsa szerkesztésében és szintén a csíksomlyói zárda betűivel. Tüzér dolgok
kal foglalkozott — mondja tovább Szinnyei — különösen a puskapor készítését tár
gyalta. Lehetséges, hogy így van. De bizonyossággá csak akkor erősödik ez az állí9 A csík-somlyói róm. kath. főgymnasium értesítője az ... tanévről. (Közli /mets Fülöp Jálcó) Csík-Szeredában
nyomatott Szabó Albert könyvnyomdájában. Az átnézett évfolyamok: 1882—1890. Imets Fülöp Jákó atya a gim
názium igazgatója volt, könyv- és nyomtatványgyűjtő, gyűjteményében volt példány a Hadi Lapból is.
10 Hírlapirodalomunk 1848—49-ben. (Ujabb adalékok.) (Szinnyei József) Bp., 1877. Magqar Könyvszemle, 2. k.
1 0 5 - 1 2 7 . o. A Hadi Lapról: 112., 113. o.
11 L. a 6. sz. jegyzetet!
12 A csík-somlyói Szent Ferenc rendi szerzetesek nyomdájában 1662—1884-ig megjelent könyvek és egyéb nyom-,
tatványok teljes czímtára. (összeáll.: Glosz Miksa) Csíksomlyó, Zárda ny., 1884. 5., 42., 45. o. Hadi Lap: 34. o., 101,
sz. Imets-íéle gyűjteményben.
13 Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig (Kristóf György) Cluj — Kolozsvár, Minerva
1939. Erdélyi Múzeum. — Az Erdélyi Múzeum Egyesület közlönye XLIV. k. 1939. 3. füzet 249—275. o.
14 Hadi Lap, 1849. Magyar Nemzeti Múzeum Hírlap-könyvtár növendéki napló 1894. 855. tétel.
15 L. a 10. sz. jegyzetet.
16 Uo.
17 Uo.
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tás, ha majd előkerül valahonnan bár egyetlen példányszáma ennek az érdekes lapnak.
Addig minden csak másodkézből származó állítás." így Kristóf György, s jegyzetben
még hozzáteszi, hogy megkereste a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumot és a nagy
szebeni Bruckenthal könyvtárat, de nemleges választ kapott a lapot illetően18.
A ma olvasójában felmerül a kérdés: hol, merre lehetett ez idő tájt Apor Károly
példánya, amelyet az Erdélyi Múzeumra hagyományozott s amelyről az Erdélyi
Múzeum Egyesület lapjában író Kristóf nem tud ?
Ekkor jelentkezett a nagy felfedezéssel Lukács József, aki eddig a Magyar Könyv
szemlében csak a korábbi források alapján írt a Hadi Lapról és részegységeiről. Is
mert hírlapbibliográfiája már nyomdában volt, amikor megtalálta a Hadilevéltár
ban (a mai Hadtörténelmi Levéltár jogelődje) a korábban Szalády, Szinnyei és Kris
tóf által leírt lapokat, a felfedezést közreadta a Magyar Katonaújság 1942. február
számában19. S mivel ez az első közlés a már látott darabról, érdemes teljes terjedelmé
ben ide másolni.
,,Érdekes ritkasággal gyarapodott a katonai sajtó története. Érdekes, és a katonai
művelődéstörténet szempontjából jelentős felfedezésről adhatunk hírt olvasóink
nak: a Hadilevéltárban az 1848/48-es iratok egy eddig rendezetlen csomagjából
napvilágra került a »Csíki Gyutacs« című tüzérségi szaklap 1. és 2. száma. Ahhoz,
hogy e felfedezést értékelhessük, ismernünk kell e ritka lappéldányok életét is.
Amikor 1848. március 15-én megszületett a magyar sajtószabadság, azok, akik
tollal is szolgálták a hazát, arra törekedtek, hogy mielőbb lapja legyen a magyar hon
védnek is. E törekvések eredményeként indult meg Kolozsváron 1848 decemberében
a »Honvéd« című napilap, Komáromban 1849 januárjában a »Komáromi Értesítő«,
továbbá Csíkszeredán 1849 májusában a »Hadi Lap«. Ez utóbbi júniusban már
mellékletet is adott, mégpedig egy igen jellegzetes sajtóterméket, amelynek jelentősé
gére az akkori hadi viszonyok is éles fényt vetnek. A melléklet címe »Csíki Gyutacs«,
jellege pedig »tüzéri szaklap« volt. Ha Gábor Áronra, a híres székely ágyúöntőre és
annak hősi munkájára gondolunk, elképzelhetjük, milyen jelentős lehetett akkor egy
tüzérségi szaklap. S ezt a megtalált lappéldányok is élénken bizonyítják, amennyiben
mindkettőben a lőporgyártás akkori lehetőségeiről kapunk érdekes leírást.
A világosi fegyverletételt követő üldöztetések idején a Habsburg-önkényuralom
mindent megtett, hogy a magyarságot testileg-lelkileg béklyóba verje. Elég volt,
ha csak egy példányt megtaláltak a katonai lapokból valakinél, azonnal hadi törvény
szék elé állították, s hónapokra fogságba vetették.
Ez a magyarázata, hogy a későbbi kor sajtótörténészei a 48-as szabadságharc
katonai lapjai közül oly keveset találtak meg épségben — ha ugyan találtak. A »Csíki
Gyutacs«-ból napjainkig egyetlen példányt sem ismertünk. Adatait ugyan Szalády
Antal hírlapstatisztikája megőrizte számunkra, de hogy ő honnan vette adatait, azt
még a későbbi kutatásnak kell megállapítania.
A magyar katonai sajtó történelmi tárháza, amelyet 236 esztendővel ezelőtt II.
Rákóczi Ferenc kezdett építeni, ismét gazdagodott egy értékkel, egy páratlan ritkasággal.
Ezzel közelebb kerültünk a múlt dicső hagy mányaihoz, amelyekből sok erőt merít
hetünk harcainkhoz."
Az ugyanezen évben megjelent hírlapbibliográfia előszavában is leírta röviden a
megtalálás tényét, s két oldalról fényképet is közölt, amint a Magyar Katonaújság
ban is megtalálhatjuk az első oldal képét. A bibliográfiában melléklapnak írta le a
Csíki Gyutacs példányait, de hozzátette, hogy feldolgozása folyik. Ez 1948-ig nem
történt meg, mert Fitz József A magyar nyomdászat 1848—1849 c. munkájában
még ezeket írja: „Bem közlönye a Hadilap is, melyet 200 éves betűkkel a csíksom18 L. a 13. sz. jegyzetet, Kristóf: i. m. 261. o., lábjegyzet.
19 Megtalálták a Hadilevéltárban a Csíki Gyutacs című szaklap első és második számát (Lukács József) Bp., 1942.
Magyar Katonaújság, 5. évf. 8. sz., íebr. 21. 7. o.
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lyói ferencrendi barátok nyomtattak, tüzérségi melléklapjával, a Csiki Gyutaccsal
együtt. Mindkettőt Bíró Sándor szerkesztette" 20 Lukács József azonban nem tart
hatta a kisnyomtatvány alapos elolvasása után megfelelőnek a meghatározást, mert
az Élet és Tudomány hasábjain módosított valamelyest korábbi álláspontján. Ezek
szerint a kiadvány „1849 vegyészeinek, lőpor- és gyutacskészítőinek harca a nemzeti
közöny, az osztrákok és szabotálok ellen... És az ország minden részében kísérlet
folyt a minél jobb gyutacs és lőpor készítésére. Nemcsak »hivatalosan«, de ezen
kívül is. így vetődtek fel az ismeretlenségből akkoriban a később oly híressé vált
erdélyi nevek. Gábor Áron, Bodor Péter, Szacsvai és Gábriányi, s nem utoljára Simó
Mózsa, aki annyira ment, hogy nemcsak lőport, gyutacsot készített, hanem kinyom
tatta »Csíki Gyutacs«1 címmel összes vegytani ismereteit, s ezzel egyrészt megterem
tette az első magyar tüzérségi aprónyomtatványt, másrészt megvetett alapjait a magyar
tüzérségi szaksajtónak és"21.
Végezetül rátérünk a Kosáry Domokos által is említett Kemény G. Gábor-monográ
fiára, illetve annak Busa Margit által összeállított sajtóbibliográfiájára22. Szükségét
azért láttuk, mert a két álláspont — a sajtótörténeté, miszerint melléklap és e sorok
írójáé, miszerint újságcikk—közül a harmadikat képviseli: a Csíki Gyutacs melléklet.
Ez az álláspont is csak részben tekinthető következetesen képviseltnek, a monog
ráfia szerzője és bibliográfusa ellentmondásba kerültek. A sajtótörténet írójának,
szerkesztőjének és lektorának azonban mindez elkerülte a figyelmét.
Kemény, Bemről írva, említi a Csíki Gyutacsot: „Ha időrendbe állítjuk az általa
kezdeményezett erdélyi hadi sajtó egyes lapjait, a következő képet kapjuk. Az 1848.
december 28-án induló kolozsvári Honvéd-et 1849. április 16. körül Brassóban ki
adott Brassói Lap követi. Ezt a Pünköst első napján (máj. 27.) Csíkszeredában ki
adott 1849. július 2-ig bezárólag megjelent Hadi Lap, s ennek nem hírlap jellegű mel
léklete, az 1849 júniusának első felében napvilágot látott Csíki Gyutacs."23 (kiemelés
tőlem — Pv. P.). Ezt ismétli meg Kemény monográfiájának 28. sz. lábjegyzetében is:
„...csak hat honvéd és tábori lap volt: Honvéd, Brassói Lap, Székely Hírmondó,
Hadi Lap, Komáromi Értesítő és Komáromi Lapok. A Csíkszeredában 1849 júniusá
ban nyomda, szerkesztő, megjelenési hely és időszakiság feltüntetése nélkül megjelent
»Csíki Gyutacstf-ot a Hadi Lap mellékletének tekintjük" 24 .
A Csíki Gyutacs önálló tüzérségi szaklapként, melléklapként való szerepeltetése
valószínű vitákra adhatott okot, ezért látja jónak Kemény G. Gábor tanulmányában
újra és újra leszögezni: „Csíki Gyutacsról... említettük már, hogy nem önálló lap,
vagy melléklap, csupán alkalmi melléklete a Hadi Lapnak, amint ezt a Hadi Lap jún.
4-i 2. számának utalása, valamint a melléklet bevezető sorai is bizonyítják. A »Csíki
Gyutacs«" újbóli felfedezője (Lukács József: Előkerült a Csíki Gyutacs két száma.
Magyar Katonai Szemle, 1942. 50—52. o.) maga is ennek a véleményének ad hangot,
amikor későbbi cikkében (Csíki Gyutacs. Élet és Tudomány, 1949. aug. 14. 33. sz.)
»tüzérségi aprónyomtatvány«'-nak mondja a Hadi Lap mellékletét"25.
Az eddigiekkel ellentétben áll a könyv függeléke, ebben ugyanis, bár mellékletnek
mondja a Csíki Gyutacsot, teljes címleírást ad mégis, Lukács bibliográfiájának az
alapján.
A Hadi Laphoz különösebb hozzáfűzni valónk nincsen. Előfizetési felhívása két20 A magyar nyomdászat 1848—1849 (Fitz József) Bp., 1948. 212. o. : 25 cm. (Hungária Könyvek) 13. Id. rész:
155. o., ill. 159. o.
21 Csíki Gyutacs (Lukács József) Bp., 1949. (Élet és Tudomány, 4. évf. 33. sz., aug. 14.182—184. o.) Valószínű ez a
bizonyos Élet és Tudomány-tífek, amelyet a sajtótörténet is idéz. L. az 5. sz. jegyzetet.
22 Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. (írta Kemény G. Gábor.) — A sajtóbibliográflát öszszeállította Busa Margit. — Bp.. Hadtörténelmi Intézet, 1957. — 171. o. : 2 térk. mell. : 20 cm. — Sajtóbibl. 113—
146. o.
A 2. sz. térképmellékleten az erdélyi hadjárat útvonalai és az erdélyi hadilapok megjelenési helyei szerepelnek.
Kiigazításul ehhez : Csíksomlyó nem tekinthető megjelenési helynek, csak nyomdaszékhely.
23 ü o . 11—12. o.
24 ü o . 17. o.
25 Uo. 78. o. A felfedezésről 1. a 19. sz. jegyzetet.
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séget kizáróan közli, hogy a kiadás „székely tábori fő parancsnok, csíki ezredes Gál
Sándor utasítására, szerkeszti Bíró Sándor százados, nyomatik a Csík Somlyói Zárda
betűivel". 26 Gál Sándort, aki már 1848-ban lefordította a német nyelvű katonai sza
bályzatokat magyarra (neve olyannyira összeforrott ezekkel, hogy közönségesen
szerzőként tartják számon), Bem tábornok 1849 januárjában nevezte ki a 14. (I. székely)határőrezred parancsnokává. A lap szerkesztője Bíró Sándor, rétyi református
lelkész volt, korábban is írt már Kánonfi, illetve Többen név alatt igen radikális
cikkeket. De ők ketten a Hadi Lap felelősei és szerkesztői voltak, melléklap kiadása
nem fűződik nevükhöz. Mert a Csíki Gyutacs nem melléklap és nem tüzérségi szak
lap. Apor Károly után az első, aki kézbevétel alapján írta le, Lukács József, nem
egészen figyelmesen olvasta a lapokat, következtetése egyértelműen helytelen —
még későbbi, „tüzérségi aprónyomtatvány "-helyesbítését is figyelembe véve. Már
Lukács is, és utána ha volt még, aki kézbe vette, elmulasztotta a Csíki Gyutacs első
mondatát ellenőrizni: „Minthogy e lap neve Hadi Lap..."!
A Hadtörténelmi Levéltárban (a Hadilevéltár jogutódja) őrzött példányokból
egyértelműen megállapítható, hogy a Csíki Gyutacs (Zünder) egyszerűen Simo Mózsa
cikke a gyutacsról, a készítés technológiájáról és saját, a gyutacskészítés- és forgal
mazás körüli kálváriájáról.27
Ismét a cikk kezdete: „Minthogy e lap neve Hadi Lap, célszerűnek láttam azon
tárgyakról értekezni, meljek nélkül had semmi esetre sem folyhat". A cikk első része
négy oldalas, utolsó mondatai: „...a nagy természetben 56 elem létezik, s ezen ele
mek közül emlékeztem kettőre, melyek közül egyik hamannyal (kálium) vegyülve
valami fehér sót ad, s ha ezen só egy más elemmel vegyül bizonyos arányban csekély
illesztésre is szörnyű durranással vet lángot, ezen két elem a halvány (Chlor) és
dárdany (antimonium), a só pedig mely a halványból és hamanyból alakul a jegecedés törvényje szerént: halvsavas haméleg (Chloras Kalii). Ezen két testből találtam
jónak és minden vegyítékek között leg oltsóbbnak vegyíthetni a gyutats port:
de mint hogy e kettőből vegyített por könnyen von vizet a földköri légből, s így a
por meg nedvesedvén be nem sül : jónak láttam egy más oly testtel is vegyíteni, mely
saját természeténél fogva a vizet be nem bocsátja: ezen test a hígkéneg (Léegend
Cinabaris factitia) Fojtatása következik, Simo Mozsa" — és szintén négy oldalon az
így kezdődő folytatás: „2 Csíki gyutats (folytatás) s hogy ezen három testbőli vegyí
tek annál tartósabb lánggal hasson bé a lehető nyirkas lőporra..." A cikk befejezése
hasonló, második részének utolsó, csonka mondata: „Az a szent irigység, mely az
embernek minden egyéb jeles tulajdonságait be szokta motskolni, az a tisztelt parantsnokságnál sem hiányzik. És az az önzéssel párosult egyedárusság, mely a ma-" — és
itt vége, egy sorral lejjebb kurzívval szedve a biztatás: „Fojtatása következik"
— ez sajnos még ma sincs meg a Hadtörténelmi Levéltár állományában.
Simo Mózsa Csíki Gyutacs című cikke megjelenésének sürgősségét — és a gyorsa
ság miatt részletekben történt megjelenését — az 1849 januárjában Nagyváradra
telepített Országos Fegyvergyár működésének hiányosságai indokolták. A termelés
a kitelepítést követően akadozva indult, az innen kikerült lőpor nem bizonyult jó
nak, s még egy hamisított szállítmány is súlyosbította a helyzetet. Bár a vizsgálat
kiderítette, hogy nem Váradról került a hamisított lőpor a harcoló csapatokhoz,
a lőpor ós gyutacs körüli vihar hullámai nem ültek el.
26 A Hadi Lap előfizetési felhívása. L. a 8. sz. jegyzetet.
27 Csíki gyutacs 1. és 2. folytatás. Hadtörténelmi Levéltár 55. doboz 2. pallium, Hírlapok. — A Csíki gyutacs alap
ján a cikkíró neve Simo, ékezet nélkül.
A Csíki gyutacs c. cikkről megjelent: Történelmi katonai lapok. (Rákóczy Rozália) Honvédségi Szemle, 1983. 12. sz.
68—69. o. — A történelem nyomtatott betűje: Válogatott hírlapjaink = Programfüzet 1988—84. Hadtörténeti Mú
zeum, Bp., 1983. 9—11. o. Sajtóviszonyok és katonai sajtó a polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanács
köztársaság idején: Bölcsészdoktori értekezés (Bosznayné Rákóczy Rozália) Bp., 1981. 110—112. o.-(-Függelék I I .
A Csíki gyutacs eddig ismert 8 oldala. A disszertáció az ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi tan
székén.
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Gyakran fenyegette a honvédséget a lőszerhiány, s kellő mennyiségű lőport sem
tudtak gyártani, mert nem volt elegendő salétrom. Elrendelték tehát a salé trom és kéngyártás fokozását, valamint újabb lőpormalmok felállítását is.
Ekkor jelent meg Simo Mózsa cikke saját készítésű gyutacsáról és lőporáról, ame
lyet a nagyváradi tüzérparancsnokság jónak, de használhatatlannak minősített,
mert rontja a fegyver csövét és a „puska ércére emésztoleg hat". „A nagy váradi
tüzér főparancsnokság bírálatát helyesnek ítélem" — írja tovább cikkét Simo — „de
a körülményekhez képest hasznosnak nem vélhetem, a tisztelt tüzéri parantsnokság
is elismeri, hogy a leg nagyobb szükségben használható az én gyutatsom, s magamis
csak annak örvendek, hogy uto szükségben mégis használható". Cikke utolsó har
madában keserűen jegyzi meg a félreállított feltaláló: „Tudom én mi a baj édes
Parantsnokság úr. Az a szent irigység, mely az emberek minden egyéb jeles tulaj
donságait beszokta motskolni, ez s tisztelt parantsnokságnál sem hiányzik...::.
A Csíki Gyutacs cikk — és nem önálló tüzérségi szaklap — voltát támasztja alá
maga a Hadi Lap is. Az 1849. június 4-én megjelent 2. számának utolsó lapján hírül
adja: „Lőpor és gyutacs készítéséről jövő számunkban". A következő szám június
11-én jelent meg, majd a 4. június 18-án, valószínű a csíki gyutacsról szóló értekezés
sel, de az íveket nem fűzték össze, így kezdhette meg önálló életét Simo Mózsa cikke.
Ha Simo Mózsa gyutacsa nem is bizonyult jónak és időtállónak, mégis köszönet érte,
hogy ezt az érdekes kis tanulmányt az utókorra hagyta, a bibliográfus szakma nagy
örömére ilyen precíz bevezetéssel: „Minthogy e lap neve Hadi Lap..."
Simo Mózsa cikke függetleníttetve, kalandos utat járt be mai őrzési helyéig, felté
telezésünk szerint a következőt: a szabadságharc bukása után összegyűjtött irato
kat, nyomtatványokat és minden felforgató irományt szekereken Bécsbe szállítot
tak, s ott egy időn túl időrendbe tették és elhelyezték a megfelelő „állományilletékes"
levéltárba. A csíksomlyói nyomtatványokkal sokat kezdeni nem tudtak, így amikor
lehetett, a Kriegsarchiv meg is szabadult ezektől. Erre az első világháborút követően
nyílott alkalom, amikor a magyar és magyar vonatkozású anyagot Ausztria átadta
— részben, vagy egészben — a magyar levéltárnak. így került a Hadilevéltárba több
más 1849-es nyomtatvánnyal együtt a Csíki Gyutacs.28 Lukács felfedezése után a
Hadimúzeum 1942-ben kérte a Csíki Gyutacs című cikket a Levéltártól, de nem sike
rült — még kiállításra sem — megkapnia, kizárólag fotókópiát adott a Levéltár.29
Ezt a fotót 0113/Nyt. szám alatt a Nyomtatványtárban helyezték el, a törzslapra
azonban nem írták rá, hogy csak másolat. A felszabadulás után visszaköltözéskor a
fotómásolatot — elsődlegesen másolat voltát tekintve — elhelyezték a Fotóarchí
vumban, ezt a tényt azonban nem vezették rá a nyomtatványtörzslapra, így a kis
nyomtatványtár rendbetétele során háborús kárrá nyilvánították 30 A Fotóarchívum
ban azonban, ahol a másolatokat 50.412—50.421 számon nyilvántartásba vették,
utaltak a korábbi (nyomtatvány) törzslapszámra. Minderre 1978-ban derült fény,
amikor a szerző „Katonai sajtó" jeligével pályázati munkát készített, amelyben
rövid áttekintés található a katonai sajtó előzményeiről is. 31
Végezetül ide kívánkozik még egy észrevétel — A magyar sajtó története 2. köteté
nek nyomdába kerülésekor még nem kézbevehető — sajtóbibliográfiáról. Részle
tekben már közlésre került Busa Margit munkája, erre korábban hivatkoztunk is.32

28 Übereinkommen zwischen der königlichen ungarischen Regierung und der österreichischen Bundesregierung
betreffend des ehemals K. u. K. Heeresmuseum. Baden bei Wien, 28. Mai 1926.
29 Hadimúzeum 383 sgt/1942. és 444 sgt/1942. ügyiratok.
30 Hadtörténeti Múzeum, 282/1961. ügyirat.
31 Adalékok a Magyar Tanácsköztársaság katonai sajtójához. (Rákóczy Rozália.) Bp., 1979. 117. o. és 118. jegyzet.
— Kézirat.
32 L. a 22. sz. jegyzetet.

— 206 —

Most azonban az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában már használhatjuk a
teljes művet. 33
Sajnálattal kell idéznünk a nem kellő körültekintéssel átnézett, de idézett források
alapján továbbélő téves címleírást:
Csíki Gyutacs. Alcíme : Zünder.
Csík Szereda. 1849. jún. 4—1849. jún. 14.
Megj. hetenként, 1849. jún. 14.: hetenként kétszer.
Szerk, Biró Sándor és Simó Mózsa. Kiadó Biró Sándor.
Ny. „Csík Somlyói Zárda betűivel" 8 r.
Lelőhely Budapest HtL 1—2. sz. — ts.
Cluj-Napoca EK Apor—Gyűjt, ts. 34 (A Cs. Gy. p. sz. t. sz.)
A téves címleíráshoz újabb hozzáfűzni valónk nincsen. A lelőhelyhez is csak annyit :
a bibliográfia feloldása szerint a HtL a Hadtudományi Intézet, Hadtudományi
Könyvtár Levéltára, Bp., Kapisztrán tér 2. A cím helyes, de ilyen nevű intézet
nincs, a Hadtudományi Könyvtárnak pedig nincs levéltára. Létezik a fenti címen az
egykori Hadilevéltár — ahol megtalálták Simo Mózsa cikkét — jogutóda, a Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum keretén belül működő Hadtörténelmi Levéltár, ahol a
kérdéses újságcikk már a korábbi források szerint is hiányos volt és sajnos, azóta
sem teljes, márpedig a sajtóbibliográfia feloldási kulcsa szerint a „ts" jelentése teljes.
A másik — a kolozsvári — lelőhely esetében csak a reményünk marad, bár lenne
az Apor Gyűjtemény a kolozsvári egyetemen, s benne a Simo Mózsa cikk úgy, aho
gyan Apor Károly Szinnyei József kérésére leírta, három, vagy akárhány, de kettőnél
több folytatásban. Félő azonban, hogy Busa Margit, amint a budai példányt, nem
látta a kolozsvárit sem.

33 Magyar sajtóbibliográfia: 1705—1849. : A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a kül
földi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. (Az adatokat gyűjtötte, a bibliográfiát összeállította és a szö
veget gondozta V. Busa Margit.) — Bp., OSzK, 1986. 2 db. — Kézirat.
34 Uo. Csíki gyutacs, 1. k. 42. o., 65. tétel: Hadi Lap, 1. k. 85. o. 139. tétel. „Társlap: Csíki Gyutacs".
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IVÁN DEZSŐ

A MAGYAR NÉPHADSEREG LÉGIEREJE
1956 OKTÓBERÉBEN—NOVEMBERÉBEN
Egy cikk kritikája

Sok víz lefolyt már a Dunán a magyar nemzeti tragédia, 1956 óta. Rengeteg könyv
memoár, értékelés jelent meg az elmúlt 32 év alatt mind a hazai, mind pedig a nyu
gati szak- és szépirodalomban. Az értékelések alaphangját e cikkekben, tanulmá
nyokban az író politikai állásfoglalása határozza meg és ez teljesen érthető.
Azonban nem mindegy, hogy a történtekről adott tájékoztatás mennyiben felel
meg a valós történéseknek, vagy — tudatosan — tudatlanul — mennyiben „átpoli
tizálva" tájékoztatták az eseményekről a gyanútlan hazai, vagy külföldi olvasót.
Ma már nyugaton is elismerik a józanul gondolkodó publicisták, hadtörténészek,
hogy az 1956-os magyarországi eseményekről nyugaton megjelent cikkek, értéke
lések egy része propagandisztikus céllal, erősen ferdítetten tájékoztatta a nyugati or
szágok társadalmát, nem minden esetben ragaszkodtak az objektív, valóságos hely
zet ismertetéséhez.1
A nyugaton megjelent értékelések, tanulmányok értelemszerűen az 1956-ot kö
vető néhány évben érték el számszerűleg a legnagyobb mennyiségi értéket, majd a
kérdés fokozatosan lekerült a napirendről. Ugyanakkor Magyarországon az első
évek politikai jellegű sajtóanyagai után a 70-es években indult meg erőteljesebben
a szépirodalomban, de főleg a történész szakirodalomban az események higgadt fel
dolgozása. Nem szándékozunk felsorolni ezeket a műveket, csak annyiban foglalko
zunk velük, amennyiben a Magyar Néphadsereg légierejének tevékenységéről adtak
jó, vagy kevésbé jó képet.
A nyugati sajtó, irodalom is gyakran értékelte ezt a tevékenységet a maga szem
szögéből. Egyik kedvelt témájuk volt a Magyar Néphadsereg légierejének tevékeny
ségét elferdítve bemutatni.
A probléma csak az, hogy e tudatos elferdítéseket hadtörténészek, publicisták
történelmi forrásnak tekintik, írnak róluk, és ezzel hiteles történelmi ténnyé változ
tatják a propagandacélból beállított ferde, vagy nem valós eseményeket. Csak csodál
kozik az olvasó, aki részt vett az eseményekben, amikor azt tapasztalja, hogy az
immár történészi piedesztálra emelt eseményeket a magyar szépirodalom egyik jeles
képviselője is átveszi és — 1956-ról szóló — egyébként érdekes, izgalmas és tartal
mas tanulmányában felhasználja, hivatkozik reájuk. Nem ellenőrzi a „másik oldal
ról" az írottakat, pedig az illetékes katonai repülőszakemberek itt, Budapesten tar-

1 Gyurkó László: „1956." 1987. 66—67. o.
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tózkodnak, nem úgy, mint Nyirádi Szabó Imre, aki az USA-ban, Kaliforniában,
Santa Monica városában lakik.
A Magyar Néphadsereg légierejének 1956-os tevékenységéről legrészletesebben
Nyirádi Szabó Imre volt őrnagy (?) írt a „Hadak utján" című magyar emigráns fo
lyóirat 1957 őszi két számában ,,A magyar légierő az októberi forradalomban" cím
mel, amelyet két részben közöltek. Nemrégiben került a kezünkbe ez a cikk és cso
dálkoztunk: mivel is traktálta a szerző a gyanútlan nyugati magyar emigráns tár
sadalmat !
Nyirádi Szabó Imre nem lehetett dilettáns a repülő szakkérdésekben, hiszen hosszú
időn keresztül a katonai és polgári repülés területén mint repülőgépvezető tevé
kenykedett. 2
Annál nagyobb a csodálkozásunk, hogy egy repülő szakember hogyan írhatott le
— laikus újságíróra valló — repülő szakmai abszurdumokat. A cikk állításai és ten
denciája cáfolásánál igyekszünk olyan alapvető tárgyi tényekre szorítkozni, amelyek
vitathatatlanok.
Természetesen, hogy egy nyilvánvalóan ellenséges beállítottságú folyóirat mit és
miért közöl, miért alkalmaz nyilvánvaló ferdítéseket, arra lehet magyarázatot talál
ni. Azonban érthetetlen, hogy a közelmúlt néhány évben kiadott hazai történelmi
és politikai elemzések — megbízhatatlan, vagy tudatosan ferdített alapadatokra,
cikkekre támaszkodva — valótlan képet festenek az MN légierejének 1956-os tevé
kenységéről.
Például Gyurkó László „1956" című, 1987-ben a Magvető Kiadónál megjelent
könyve 242. oldalán a fent említett Nyirádi-cikk állításait olvashatjuk, ugyancsak
kétértelműén fogalmazva.
Idézzük az ominózus részt: „Bizonyos, hogy így nem történt meg, de jellemző
a tiszti klán 1956-os pszichózisára Nyirádi Szabó Imre egykori őrnagy beszámolója,
akit David Irving amerikai történész és publicista idéz. Nyirádi Szabó szerint a légi
erők parancsnoka, aki a Horthy-hadsereg tisztje volt, október 29-én reggel összehí
vott tucatnyi volt repülőtisztet, s javasolta nekik, hogy bombázzák a szovjetek
utánpótlási vonalait. A tisztek húzódoztak, mondván, ha őket vetik be, akkor a ma
gyarországi eseményeket ellenforradalomnak minősítik. A légierők parancsnoka is
mertette tervét: ha a záhonyi hidat, a tököli repülőteret, a tiszai átkelőhelyeket meg
semmisítik, s ejtőernyősök elfoglalják a komáromi hidat, a szovjetek nem közelít
hetik meg Budapestet. Ezalatt Király Béla és ő Münchenbe repül; Nyugat-Német
országban az amerikai légierőt készültségbe helyezték. Ha a NATO nem hajlandó
beavatkozni, továbbrepülnek Spanyolországba, s Franco segítségét kérik. Ha ez sem
sikerül, bombáznak, amíg van bomba, aztán zárt kötelékben az egész magyar légierő
Münchenbe repül. Az értekezlet után a parancsnok a Honvédelmi Minisztériumba
ment, s 17 óra 30-kor tért vissza azzal, hogy Király Béla szerint várjanak még ; kül
földön a bombázást fasiszta provokációnak tekintenék. A parancsnok elrendelte,
hogy a légierő legyen kész a bombázásra.
1956-ban egyetlen magyar repülő egyetlen bombát sem dobott le. Tény, hogy
egyetlen magyar repülőgép nem hagyta el az országot, pedig feltehetően lett volna
rá lehetőség. Ez az elmeszülemény azért mégis érzékeltet valamit a légkörből."
Nagyon kétértelmű állásfoglalás ez Gyurkó László részéről: „Bizonyos, hogy így
nem történt meg, de jellemző a tiszti klán 1956-os pszichózisára", vagy a passzus
2 MN Központi Irattár, Nyirádi Szabó Imre személyi anyaga. Megjegyzendő, hogy Nyirádi Szabó Imre sohasem
volt őrnagy. A Magyar Királyi Honvéd Légierőben szolgált a 30-as évek második felében Szombathelyen JTJ—86
K2 bombázó és egyéb más rendeltetésű gépeken, majd a haderőn kívüli repülő kiképzésben vett részt mint oktató.
Főhadnaggyá 1944. szeptember 28-án léptették elő, majd nyugatra távozva amerikai fogságba esett. A háború be
fejezése után, 1945 végén visszatért Magyarországra, s azt OMRE-nál (Országos Magyar Repülő Egyesület), majd a
Postás repülőknél is alapfokú repülőgépvezető-oktatóként tevékenykedett. Nyirádi Szabó Imre a Magyar Néphad
sereg légierejében sohasem szolgált; bár 1950-ben kérte reaktiválását, nem vonultatták be. 1956. október 30-án jelent
kezett Budapesten a Légierő Parancsnokságon, és a 3—4 nap alatt ott hallott adatokból, valamint más nyugatra
távozott repülőtisztek elbeszéléseiből állította össze tárgyi tévedésekkel megírt cikkét.
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végén: „Ez az elmeszülemény azért mégis érzékeltet valamit a légkörből" — írja
az író. Hogy mit érzékeltet Nyirádi Szabó cikke, arra majd a következőkben meg
adjuk a választ.
Hasonló „félretájékoztatás" áldozataivá váltak történészeink is. így például
Hollós Ervin—Lajtai Vera: „Drámai napok" című, a Kossuth Kiadónál 1986-ban
megjelent müve 393. oldalán ugyancsak a fenti Nyirádi-cikkből találhatók — hivat
kozás nélküli — adatok: „A szovjet parancsnokságnak már október 28-án repülő
gépről szórt röpcédulákkal adták hírül, hogy bombázni fogják a szovjet egységeket.
A következő napon megkezdték az egykori horthysta repülőtisztek toborzását, hogy
az ő segítségüket is igénybe vegyék a Magyarországon tartózkodó szovjet egységek
bombázására. Féltek ugyanis attól, hogy a néphadsereg repülőtisztjei erre a feladat
ra nem kaphatók". Az olvasó úgy érezheti, hogy ezek a közlések valamilyen vizs
gálat megállapításai, pedig valójában egy ellenséges beállítottságú újságból átvett,
tudatos ferdítés.
Sajnos az írók nem vették észre, hogy torzítással, valótlanságok állításával, a té
nyek figyelmen kívül hagyásával a legjobb ügynek is ártani lehet.
A Nyirádi-cikkben, de a hivatkozott magyar kiadványokban is állandóan vissza
térő téma a „régi tiszt" komplexus. 1956 októberében a légierő parancsnokság állo
mányában 2 fő, a Killián Repülő Hajózó Tiszti Iskola állományában 4 fő olyan tiszt
volt parancsnoki, vagy hajózó állományban, akinek tiszti rendfokozata volt a Ma
gyar Királyi Honvéd Légierőben. A harci alakulatok állományában már egyetlen „régi
hajózó tiszt" sem volt!
1955. december 1-jei adat szerint a légierőben 613 fő hajózó tiszt szolgált. Ehhez
a számhoz 1956 októberéig még hozzászámítandó a Killián iskolán MIG—15 átkép
zést végző 96 fő. így 1956 októberében a légierőben mintegy 719 fővel — lemorzso
lódásokkal kereken 700 fővel — számolhatunk.3
Ne is vegyük figyelembe, hogy hogyan tud nem egészen 0.1% abszolút negatívan
befolyásolni 99,9%-ot, hanem induljunk ki az alábbiból: Tegyük fel, hogy ha egy
ember 18—22 éves kora között a Magyar Királyi Repülő Akadémián erősen techni
kacentrikus kiképzésben részesül, akkor politikailag elmaradottabb lesz, mint más
kortársa. Furcsa következtetés ez, mert aki technikai tudományok alapján áll,
az általában egészségesen reagál minden megalapozatlan propagandára. De mégis,
fogadjuk el. Hogyan lehet azonban elfogadni és a magyar irodalomban több helyen
idézni olyan állítások sorozatát, hogy egy Repülőakadémiát végzett régi tiszt — aki
nek szakképzettségét mindenki elismerte és a rendszer légierőparancsnokot csinált
belőle — pusztán ingatag politikai szemlélete miatt a saját jól megtanult szakmájá
ban a technikai lehetetlenségek tömegét tervezi és ilyenekre utasítást ad ?
Az 1956-os eseményekkel foglalkozó hazai és külföldi irodalomban — beleértve
a Nyirádi-cikket is — utalásokat találhatunk a légierőnél szolgált magasabb és alacso
nyabb beosztású tisztek politikai nézetkülönbségére is. Ha azonban a rideg tényeket
nézzük, egyértelművé válik, hogy 1956-ban a légierőnél a parancsnoki és hajózó
állomány homogén volt. A légierő parancsnokának helyettesei, a repüléstechnikai
szemlélők, a hadosztály- és ezredparancsnokok legfeljebb 2—4 évvel voltak időseb
bek a századparancsnoki és beosztott hajózó állománynál. Egészséges tekintélyüket
az biztosította, hogy a kiképzés akkori rendszere és több repült órájuk miatt maguk
végezték a századparancsnokok és a beosztott repülőgépvezető állomány repülés
technikai és harci alkalmazási kiképzését. Éppen ezért igen jó és egységes légkör
uralkodott. Ebben a légkörben a politikai szemléletkülönbség feltételezése a külön
böző parancsnoki szinteken — mint ahogyan a fenti cikkek állítják — erős túlzásnak
3 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) 501/00613. A Magyar Néphadsereg Repülőcsapatainak története
I; k., 218., 219. o.
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vehető. Ami egyes helyeken magatartási problémákat okozott, az a társadalmunk
akkori problémáira vezethető vissza.4
A fenti kérdésekkel azért foglalkoztunk, mert meggyőződésünk: egy komplexebb
problémát nem lehet addig megoldani, amíg nem történik meg a problémát előidéző
r ész jelenségek tárgyilagos elemzése.
I.
Az Országos Légvédelmi és Légierő Parancsnokság (OLLEP) és azon belül a Légi
erő Parancsnokság és alárendelt repülő alakulatai 1956. október 23. és november 4.
közötti tevékenységét, a parancsnoki állomány ezzel kapcsolatos személyes felelőssé
gét az arra illetékes szervek kivizsgálták. Nem áll módunkban jelen cikkben a tény
legesen történteket részletesen közölni, azonban a Nyirádi-cikk kritikája során
a szükséges mértékben mindenütt hivatkozunk az okmányok által bizonyított és
általunk ismert tényanyagokra. Az alábbiakban tehát lássunk hozzá a „Hadak
Útján" című emigráns újság 1957 őszi két számában megjelent „A magyar légierő
az októberi forradalomban" címú cikkben állítottak megcáfolásához.
A cikk bevezető részében a szerző a légierő korábbi években kezdődött korszerűsí
tését, illetve az 1956 októberében érvényes szervezetét és felszereltségét vázolja
pontatlanul, illetve torzításokkal. Mivel a cikkbeli további fejezetekben is téves,
vagy hibás szervezeti, felszereltségi és diszlokációs adatokat közöl, célszerűnek lát
juk összefoglalni azokat az egyértelmű információkat, amelyek — a továbbiakban
részletezett elemzésektől függetlenül — alapjaiban cáfolják a cikk állításait, követ
keztetéseit.
A cikk különböző fejezeteiben a szerző felsorolja az 1956-os események alatt — ál
lítása szerint — a légierőben használt repülő technikát, mint „harci bevetésekre ter
vezett" repülőgéptípusokat. Ezekkel kapcsolatban mit bizonyítanak a vitathatatlan
tények?
Jak—9P típusú vadászrepülőgép: 1956. október 23-án a Légierő csapatainál egyet
len darab repülhető állapotban lévő Jak—9P repülőgép nem volt, ugyanis 1954-ben
selejtítésre kerültek. A Jak—9 típust az MN Légierőben sohasem használták vadász
bombázó feladatokra, a gépek bombaélesítő és leoldó berendezéssel, célzókészülékkel
nem voltak felszerelve.
IL—10 típusú csatarepülőgép: 1956. október 23-án a repülő csapatoknál és az is
kolán már nem volt egyetlen repülhető IL—10 csatarepülőgép sem. A csatarepülő
magasabbegység MIG—15-re történő tervezett átfegyverzése érdekében már 1955
őszétől megkezdődött a hajózó és műszaki állomány egy részének átképzése. 1956
szeptemberére a hadosztály mindhárom ezredének hajózó és műszaki állománya át
képzés alatt állt MIG—15-re a Killián, illetve a Vasvári iskolákon. Az IL—10 repülő
gépeket Tapolcáról és Börgöndről is Székesfehérvár repülőtérre repülték át, ahol
1956 szeptemberében a kijelölt műszaki állomány a kiselejtített gépeket szétszedte
és „kitermelte". Az átszervezés alatt álló csatarepülő hadosztály repülőtereit (Székes
fehérvár, Börgönd, Tapolca) kiszolgáló önálló repülő műszaki zászlóaljak (ÖREMÜZök) raktáraiból a bombaellátmányt 1956 nyara folyamán szeptemberig a központi
lőszerraktárba szállították el. 5
IL—28 típusú sugárhajtású bombázó repülőgép: ezt a típust nem említi a cikk.
Ebből a típusból 1955 februárjában egy kétkormányos és két „harci" változat érke4 HL 483/0182 MN Lé. Re. Pság 1. sz. melléklet 10—11. o. és 2. sz. melléklet, 11—12. o. Zalka András és Nádor
Ferenc nyá. ezredesek, volt légierő parancsnokok visszaemlékezései.
5 Uo. 501/00613. A Magyar Néphadsereg Repülőcsapatainak története. I. k. 216. és 223. o.
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zett a légierőhöz. A két harci gépet célzsákvontatásra alakították át, bombafelfüg
gesztésre nem voltak alkalmasak, bombát hozzájuk nem is szereztünk be.
IL—II. típusú repülőgép. A cikk így írja, tévesen, valójában a szerző a LI—2 tí
pusról akart beszélni. Ez a repülőgéptípus a C—47 amerikai katonai szállítórepülő
gép licence alapján készült szovjet szállító repülőgép volt. Semmiféle fegyverzettel
nem rendelkezett és technikailag alkalmatlan volt bombák felfüggesztésére illetve
ledobására. A cikk minden állításával szemben ennek a gépnek bombavetésre történő
átalakítása még a gyártó cégnél sem lett volna megoldható, több éves munkával sem.
Jak—18 típusú iskola-repülőgép. Ez a típus egy kis teljesítményű, alapfokú iskola
gép volt. A cikk állításával szemben harci alkalmazásra teljesen alkalmatlan volt,
sem fegyverzettel, sem bombafelfüggesztő berendezéssel nem rendelkezett. A gép
motorjának teljesítménye az oktató és növendék súlyán kívül további túlsúlyt nem
bírt el.
Jak—11 típusú vadász-gyakorló gép. A cikk erről a típusról sem tesz említést, azon
ban mi ezzel kapcsolatban az alábbiakat rögzítjük : a vadászrepülő ezredek állomá
nyában és a Killián iskola egyik ezredének állományában volt rendszeresítve ez a tí
pus. 1956 októberében a vadászrepülő ezredeknél 1—2 db, a Killián iskola állomá
nyában pedig 35 db volt. Ezeket a gépeket a vadászrepülő ezredeknél műszerrepülés
oktatására, a Killián iskolán pedig gyakorló vadászgépnek és műszerrepülés-oktató
gépnek használták. Ezért a gépen rendszeresített egyetlen 12,7 mm-es UBSZ gép
puskát központi rendelkezésre kiszerelték 1955 folyamán és helyette ARK—5 típusú
rádiókompaszt építettek be. A gépen bombák felfüggesztésére, kioldására, célzására
semmiféle berendezés nem volt.
MIO—15, MIO—15BISZ, MIO—17F, MIQ—17PF vadászrepülőgépek. Ezek a va
dászrepülőgép-típusok 3 db (a MIG—17PF 2 db) gépágyúval felszerelt vadászrepü
lőgépek voltak. Elvileg megvolt annak a lehetősége, hogy a pótüzemanyagtartályok
helyére 2 db megfelelő szerkezetű 100, vagy 250 kg-os bombát függesszenek, de a
Magyarországon rendszeresített MIG repülőgépek nem voltak felszerelve a bombák
kioldáskori élesítéséhez szükséges elektromechanikai berendezésekkel és bombacélzó
készülékekkel sem. Ilyen készülékek létezéséről a Légierő Parancsnokságon tudtak,
de Magyarországon ilyen készülék sohasem volt. Ezért a magyar vadászrepülők ok
tatásából a bombavetés teljesen hiányzott és Magyarországon MIG típusú géppel
1956. október 23-ig még gyakorló (cement) bombával sem szállt fel senki. Ezért a
MIG—15, MIG—17 gépekkel felszerelt alakulatok ÖREMÜZ-einél (Kecskemét, Kiskunlacháza, Kalocsa, Taszár, Sármellék, Kunmadaras) bombajavadalmazás sohasem
volt, ezekhez a gépekhez bombákat nem szereztünk be. A MIG gépek kétüléses is
kola változata volt az UTI—MIG—15 egy db 12,7 mm-es géppuskával.
A légierőben még további repülőgéptípusokat is alkalmaztak (Aero—45,PO-2,
Jak—12, stb.) ezek azonban fegyvertelen, alapfokú repülőgépek voltak.
A cikkben szereplő számos diszlokációs tévedéssel kapcsolatban leszögezhetjük,
hogy Székesfehérvár, Börgönd, Tapolca, Miskolc repülőterek, talajuk és méreteik
miatt, sugárhajtású MIG gépek fogadására alkalmatlanok voltak. Ezeken a
repülőtereken —• Miskolcot leszámítva — iskolagépeken kívül csak IL—10 típusú
csatarepülőgépeket üzemeltettek selejtezésük időpontjáig, 1956 szeptemberéig. Az is
figyelemre méltó, hogy ezeken a repülőtereken — Székesfehérvár kivételével—Jak—
9P típusú vadászrepülőgép sem szállt le még a típus selejtítése előtt sem.
Megjegyzendő és fontos tény, hogy a légierő központi lőszerraktárát és központi
üzemanyagtelepeit 1956. október 24-től szovjet páncélos alakulatok őrizték.
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Összefoglalva megállapíthatjuk :
— okmányokkal bizonyított, hogy a Magyar Néphadsereg légiereje 1956 októberé
ben nem rendelkezett éles bomba ledobására alkalmas repülőgéppel és ezért a harci
alakulatok ellátó egységei raktáraiban nem is volt bombajavadalmazás;
— a Nyirádi-cikkben (valamint ennek citálása eredményeként Gyurkó László:
„1956" című könyve 242. oldalán és Hollósi Ervin — Lajtai Vera: „Drámai napok"
című könyve 393. oldalán) tárgyalt bombavetéssel, vadászbombázással kapcsolatos
mindennemű elképzelés és közlés technikai abszurdum.
1. Megjegyzéseink „A Légierők Parancsnoksága a szabadságharcosok oldalán" című
fejezethez
A Nyirádi-cikk ezen fejezetének alapgondolata az, hogy a magyar Légierő Parancs
nokság már az események első napjaiban •— mint írja, „valószínűleg október 27-én"
— röpcédulákon keresztül, majd a szovjet hadsereg magyarországi főparancsnoksá
gához intézett ultimátumában kijelentette, hogy amennyiben a szovjet páncélosok
október 29-ig nem hagyják el az országot, a magyar légierő kötelékei bombázni fog
ják összes alakulataikat.
A továbbiakban a fejezetben azt állítja a szerző, hogy a tervezett harci alkalmazás
hoz régi hadseregbeli volt repülőtiszteket hívtak be a Légierő Parancsnokságra, to
vábbá hogy proklamációval és ultimátummal uszítani akarták az ország lakosságát
valamint a földi fegyvernemeket a „forradalom" támogatására.
Fentebb már kifejtettük, hogy a légierő nem rendelkezett 1956 októberében bom
bázásra alkalmas repülőgéppel. A fejezet további állításaival szemben a következő
tényeket ütköztetjük :
A Légierő Parancsnokság már 1956. október 24-én kérte a repülőterei körkörös védel
méhez összfegyvernemi alakulatok biztosítását. Mivel az ezzel kapcsolatos magyar in
tézkedések késtek és a repülőtereink közelében aggasztó jelenségek mutatkoztak, a
légierő parancsnoka a tököli szovjet harcállásponttól kérte: küldjenek szovjet harc
kocsialakulatokat a magyar légierő repülőterei védelmének biztosítására. A szüksé
ges intézkedések már október 25-én megkezdődtek ós 27-én fejeződtek be. Ezen belül
megfelelő erőket biztosítottak a légierő központi lőszerraktárai, illetve a nagyobb
üzemanyagtárolók védelmére is.
Ezzel az intézkedéssel egyidejűleg a Légierő Parancsnokság és a tököli szovjet
repülő harcálláspont megerősítette az addig is érvényes eljárást, azaz hogy minden
magyar gép felszállását és feladatát előre közölni kell a szovjet repülő harcálláspont
tal. A tököli harcálláspontról adtak további tájékoztatást a tervezett felszállásokról
a Magyarországon állomásozó szovjet vadászrepülő alakulatokhoz és a magyar repülő
tereket védő szovjet páncélosokhoz is. Az ilyen repülésbejelentések során kapta meg
a Légierő Parancsnokság a szovjet repülő harcállásponttól az aznapra érvényes
repülőgép azonosító jelzéseket. (A gépekbe szerelt ismertető jeladó napi kódja, a
kiegészítő jelző rakéták és egyéb látjelek).
E külön megállapodás mellett változatlanul érvényben voltak a vadász légvédelemre
és az „Utasítás a Magyar Népköztársaság területe feletti repülések végrehajtására
és ellenőrzésére" című szabályzatban foglalt előírások. Ezek lényege abban foglal
ható össze, hogy mind a magyar, mind a szovjet vadászrepülő harcálláspontokon
radarértékelés állt rendelkezésre a magyar légtérben mozgó minden repülőgépről,
így azonnal látható volt a saját gép jelzése, illetve elkülöníthető volt az engedély
nélkül repülő gépek jele.
A fenti szabályzatban pontosan rögzítették a nemzetközi légifolyosókat és megha
tározták mind a szovjet, mind pedig a magyar repülő alakulatok védelmi légtereit.
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A fenti együttműködési formák logikailag és technikailag is kizárják annak a lehe
tőségét, hogy a magyar Légierő Parancsnokságon a helyzetet ismerő parancsnoki
állomány a légierő bevetését tervezte volna a szovjet csapatok ellen. Alapvetően
téves a cikk idézett fejezetében a technikai lehetőségeken túl az erőviszonyok mérle
gelése is.
A volt tisztek jelentkezése a Légierő Parancsnokságon — ugyanúgy, mint tudomásunk
szerint a Honvédelmi Minisztériumban is — nem felhívásra, hanem spontán történt,
A jelentkezők — akiknek a nevét rögzítették és így a későbbi vizsgálatok folyamán
kihallgathatok voltak — elsősorban rehabilitálásukat sürgették, vagy állományba
vételüket kérték. A jelentkező régi tiszteket udvariasan, de határozottan elküldték,
megígérve nekik, hogy ügyüket a rend helyreállása után kivizsgálják.
Tárgyalás velük a légierő harci alkalmazásával kapcsolatban semmilyen formában
nem történt.
A Nyirádi-cikk tárgyalt fejezetében és az említett hazai kiadványokban található olyan
utalás, amely szerint a régi hadseregbeli repülőtiszteket behívták azért, hogy részt vegyenek
a légierő harci bevetéseiben a szovjet csapatok ellen. Ez nevetséges és abszurd állítás.
Laikusnak sem nehéz megérteni, hogy olyan repülőtiszt, aki a második világháború
ban repült utoljára dugattyús motoros harci gépen, vagy a néphadseregben 1951-ig,
5—10 éves kihagyás után aligha ülhet be sugárhajtású vadászrepülőgépbe, főleg
harci alkalmazás végrehajtására, megfelelő előképzés, átképzés nélkül! Ugyanakkor
figyelembe kell venni, hogy bármilyen gyakorlott, de csak dugattyús motorral fel
szerelt repülőgépen kiképzett repülőgép vezető átképzése sugárhajtású repülőgépre
több hetet vesz igénybe !
A fejezet állításával szemben október 29-én déltől a késő esti órákig nem a jelent
kező régi tisztekkel volt értekezlet, hanem a Légierő Parancsnokság vezető állománya
a Budapestről kivonuló egyik szovjet magasabbegység parancsnoki állományával
pontosította — a tököli szovjet repülő harcálláspont telefonon történő bevonásával —
a további együttműködési formákat. E megbeszéléseken Vas Zoltán fia, Vas Márton
is részt vett.
A Nyirádi cikk vizsgált fejezetének állításaival szemben részletes vizsgálati anyag bizo
nyítja, hogy október 30-án délutánig a Légierő Parancsnokság minden intézkedése az ellen
forradalmi tevékenységek ellen irányult. Ezen intézkedések jellege — földi karhatalmi
tevékenység, repülőgépek emelése — a rend helyreállítására való törekvést bizonyí
totta. Ez a magatartás még október 30-án — a Köztársaság téri pártház ostroma
alatt is — töretlen volt. A pártház ostromáról a légierő parancsnoka úgy értesült,
hogy Hazai Jenő vezérőrnagy, politikai főcsoportfőnök telefonon felhívta és a segít
ségét kérte. Ekkor a légierő parancsnoka egyik helyettesét küldte Jak—18 fegyver
telen iskolagéppel a pártház fölé felderítés céljából, amelyre több lövést adtak le.
A felderítés eredményét továbbították a HM-nek is, bár a HM a pártház további
ostromáról a légierőt nem tájékoztatta. A légi felderítő nem tudta behatárolni, hogy
a téren tartózkodók közül kik a támadók és kik a bámészkodók. A környező házte
tőkön azonban fegyvereseket észlelt. MIG—15, MIG—17 típusú repülőgépek beve
tése a fedélzeti gépágyú nagy tűzereje miatt nem volt lehetséges, a környező házakat
és a bentlakókat veszélyeztette volna. Ezért a légierő parancsnoka utasította a szol
noki Killián iskola parancsnokát, hogy néhány Jak—11 motoros gépbe építsék viszsza a 12,7 mm-es géppuskát és azzal próbálják riasztani a háztetőkön látható fegyve
reseket. Ezen intézkedés végrehajtása, a felgyorsuló események miatt, már elkésett.
Kétségtelen azonban, hogy a kormány és a Honvédelmi Minisztérium tétlensége,
a rend helyreállítását célzó fegyveres akcióMmegakadályozása, a sajtóban megjelenő
közlemények, az utcán gyülekező tömeg hangulata megzavarta az Országos Lég
védelmi és Légierő Parancsnokság személyi állományának egy részét is. Ehhez hoz— 214 —

zájárult az, hogy a légierő parancsnokát október 30-án kora délutánra berendelték
a HM-be. Az ezzel kapcsolatos telefonbeszélgetésből az volt kivehető, hogy elmarasz
talják a légierő akcióit a felkelők ellen. Ugyanis 1956. október 27-én, a kecskeméti
3. hadtest körzetében, Gyurkó Lajos vezérőrnagy kérésére — Galgóczi Károly ezre
des, OLLEP törzsfőnök jóváhagyásával — a fegyveres ellenforradalmárok ellen a
szárazföldi csapatok mellett a légierő is tűzcsapásokat hajtott végre egy-egy MIG—15
géppár fedélzeti fegyvereivel Kecskeméten, Kiskőrösön és Tiszakécskén.
A kecskeméti cigánytelep környékén főleg sorozatlövő fegyverekkel felszerelt
szökött bűnözők az általuk létrehozott tűzfészekből nyugtalanították a lakosságot.
A szárazföldi csapatok kérésére egy MIG—15 BI8Z géppár szállt fel és a földről ka
pott irányítás alapján a tűzfészek környékére tűzcsapást hajtott végre. Az ott tar
tózkodók megadták magukat.
A kiskőrösi laktanyából ugyancsak segélykérés érkezett, mert a tömeg a laktanyá
hoz vonult és a szélsőséges elemek fegyvert követeltek. Ide is egy MIG—15 BISZ
géppár érkezett s gépágyúikból sorozatokat lőttek a tömeg mellé, amely megijedt
és szétfutott.
Tiszakécskén — ahol a szárazföldi csapatoktól jött jelentés szerint a szélsőséges
elemek fel akarták akasztani a párttitkárt és a tanácselnököt — ugyancsak fegyveres
beavatkozást hajtott végre egy MIG—15 BISZ. Érdekes módon Nyirádi Szabó
Imrének ezekről a tevékenységekről nincs tudomása, cikkében ezekről hallgat. Pedig
ezek az események is a Magyar Légierő 1956-os tevékenységéhez tartoznak. 6
Október 30-án délután 16 órakor — és nem a cikkben állított október 27-én — az
OLLEP személyi állományának egy része a légierő parancsnoka és törzsfőnöke távol
létében Madarász Ferenc vezérőrnagy, az OLLEP parancsnoka elnökletével tiszti
gyűlést tartott, amelyen — a Honvédelmi Minisztériumból érkezett rendeletre — meg
választották a „Forradalmi Katonai Tanácsot". A 21 tagú tanácsba kevés kivétellel
olyanokat választottak be, akik népszerűek voltak az állomány körében és politikai
nézeteikben elhatárolódtak a szektás nézetektől. Távollétében választották be a
tanácsba és elnökké is megválasztották Nádor Ferenc ezredest, a légierő parancs
nokát 7 . Ezen a gyűlésen az OLLEP személyi állományával elfogadtattak egy fel
hívást, röplapot is. Ez a röplap tartalmában azonban eltér a Nyirádi-cikkben idé
zettől. A röplap fegyveres tevékenységre vonatkozó része, mint követelés, így hang
zott: „3., A Magyar Kormány rádióban leadott nyilatkozatát követően azonnal ol
vassák be a szovjet nagykövet és katonai attasé nyilatkozatát a szovjet csapatok
azonnali kivonásáról.
Amennyiben ez nem történik meg, a Néphadsereg légvédelme és légiereje fegyve
resen áll ki az egész magyar dolgozó nép követelése mellé". 8
Hát ez az a röplap, ez az a kifejezés. De hogyan lett ebből bombázás ? Meg olyan
kifejezés, hogy: „bombáznak, amíg van bomba" ?
A röplapot 16 órakor adták ki, 19 óra körül kezdték terjeszteni a sokszorosított
6 Uo. 233. o.
7 MN Központi Irattár, Nádor Ferenc személyügyi anyaggyűjtője 7692. Nádor Ferencet 1944. augusztus 20-án
avatták repülőhadnaggyá. 1945 márciusától szolgált a demokratikus hadseregben. November 4-én családjával a jugo
szláv katonai attaséhelyettes lakására menekült, mivel attól íélt, hogy az eseményekben való részvétele tisztázása
nélkül azonnali megtorlásban lesz része. Néhány nap míílva önként elhagyta a jugoszláv területet, és az illetékes
szervek rendelkezésére állt. Ténykedésének tisztázásáig beosztásából felfüggesztették. Ügyét az illetékes szervek több
hónapig vizsgálták, mivel az események alatti tevékenységéről sok szóbeszéd, pletyka folyt. Az arra illetékes elöl
járók és szervek a kivizsgálás eredményeként katonai vonalon végső soron nem marasztalták el. 1957. június 10-ével
a KPM állományába adták át nyugállományú ezredesként, mint 67%-os rokkantat —előzőleg súlyos betegségen
esett át — ,ahol a Légügyi Főigazgatóság repülési és híradási osztályának vezetőjeként, illetve később a MALÉV
vezérigazgatójának első helyetteseként dolgozott tovább. Tevékenységével nagymértékben hozzájárult a magyar pol
gáriközforgalmi repülés 1960-as években végbement látványos fejlődéséhez. 1965 októberétől 1974 szeptemberéig kül
szolgálaton (Prága, Szófia) MALÉV képviselő. 1974 szeptemberétől a SITA magyarországi igazgatója. [SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES = Légiközlekedési Távközlési és Adat
átviteli Egyesülés.] (A világ légiközlekedési vállalatainak szervezete az ENSZ [ICAO] égisze alatt.) Ezt a beosztást
nyugállományba meneteléig, 1984 novemberig látta el. Jelentős tevékenységet fejtett ki a polgári közlekedési ágazatok
távlati informatikai koncepciójának kialakításában.
8 Uo. 68/016/427/1964. HM Titk. 342. o.
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példányokat. A 19 óra körül visszatérő Nádor ezredes nyilvánosan elítélte a röplapot.
Közvetlen munkatársaival megpróbálta megakadályozni a röplap terjesztését, de ez
már nem állt módjában.
A légierő parancsnoka ekkor felhívta a tököli harcálláspontot, elmondta a történ
teket és megerősítette, hogy az addig érvényes együttműködés továbbra is fennáll.
Tehát a Légierő Parancsnokság nem ultimátumot küldött a szovjet csapatoknak, hanem
magyarázatot és az együttműködés folytatását kérte, ami meg is történt. Mindezt a szov
jet hatóságok vizsgálata is tisztázta.
A röplapon kiadott nyilatkozat lekerült a vidéki csapatokhoz és ott nagy morális
kárt okozott, dezorganizálta a rendet és a vezetést. A vidéki repülő alakulatok pa
rancsnokainak józanságát bizonyítja, hogy — két kivétellel — komolytalannak és
elítélendőnek tekintették a felhívást, tevékenységük során nem fordítottak figyelmet
rá. Október 30-án este, illetve 31-e folyamán —• felsőbb utasításra — a vidéki repülő
alakulatoknál is megalakultak a Forradalmi Katonai Tanácsok.
2. Megjegyzéseink „A légierők harci egységeinek csatlakozása" című fejezetJiez
Ebben a fejezetben a cikkíró az alárendelt egységektől előírásszerűen naponta be
érkező harcértékjelentéseket úgy tünteti fel, mintha ezek a „szabadságharchoz"
való csatlakozást deklarálnák. Mielőtt az idézett jelentések abszurd adatainak cáfo
lására rátérnénk, fel kell hívni a figyelmet a következőkre :
Az 1956 októberében rendszeresített és használatban lévő földi távközlési beren
dezés a Légierő Parancsnokság számára közvetlen összeköttetést csak a magasabb
egységek harcálláspontjához biztosított. Ezredekhez és századokhoz csak a maga
sabbegységek központján keresztül volt összeköttetés.
A levegőben lévő vadászrepülőgépek irányítására magasabbegységenként külön
rádiócsatornát rendszeresítettek és a vadászgépek irányítását a magasabbegység vé
delmi körzetében a helyi harcálláspont végezte a saját rádiócsatornán. Egy külön
rádiócsatorna volt rendszeresítve az OLLEP központi vadászirányító harcállás
pontja részére. Erre a csatornára a levegőben lévő vadászgépek a magasabbegység
harcálláspont utasítására térhettek át.
Mindezt azért foglaltuk össze, hogy érthető legyen: a Légierő Parancsnokság nem
kommunikált közvetlenül ezredekkel, vagy századokkal. A napi harcértékjelentése
ket is a magasabbegység-parancsnokságok gyűjtötték össze és megfelelő kiegészítés
sel ők továbbították a Légierő Parancsnokságra.
Térjünk rá a cikkfejezetben idézett harcértékjelentések elemzésére, habár így is
métlésekbe bocsátkozunk. Az ott közöltekkel szemben a valóságos adatok a követke
zők voltak :
— a kunmadarasi tanezred : ténylegesen a Killián György Repülő Hajózó Tiszti
Iskolához tartozott, 8 db "ÜTI—MIG—15 és 15 db MIG—15 géppel rendelkezett.
Jak—9 típusú gépe sohasem volt. A gépfeltöltés 50%-os volt;
— a szolnoki két tanezred: ezek is a Killián iskolához tartoztak, az egyik 24 db
Jak—18, a másik 35 db Jak—-11 géppel rendelkezett. Jak—9 gépek nem voltak az
alakulatoknál, két évvel azelőtt kiselejtítették őket;
— a kecskeméti repülőtéren a 66. vadászrepülőhadosztály-parancsnokság és aláren
delt egyik ezrede (a 62-es) állomásozott. Az ezred első százada 6 db MIG—17PF, má
sodik százada 19 db MIG—17F típussal, harmadik százada pedig 2 db UTI—MIG—
15 és 2 db MIG—15 BISZ típussal rendelkezett. A hadosztályparancsnoki rajnak is
volt 4 db MIG—15 BISZ gépe. A gépfeltöltés mintegy 66%-os volt. A Jak—9 típus
ekkor már selejtítve volt;
— a kalocsai repülőtéren a 66. vadászrepülő hadosztály 31. ezrede állomásozott.
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Az egység 8 db MIG—15 BISZ-szel, 19 db MIG—15-tel és 3 db UTI—MIG—15-tel
rendelkezett. A gépfeltöltés mintegy 68%-os volt. A Jak—9 típus már selejtítve volt.
Hogyan lehetett a cikk szerint itt 70 db bevethető Jak—9 ?
— a székesfehérvári repülőtéren a 28. csatarepülőhadosztály-parancsnokság és
egyik ezrede, a 30-as állomásozott, amely IL—10 csatarepülőgépekkel volt felszerel
ve. Második és harmadik ezrede ugyanilyen típusú gépekkel Börgöndön, illetve Ta
polcán települt. Az utóbbi két repülőtéren sohasem volt Jak—9 típusú repülőgép,
az IL—10-eket pedig 1956 szeptemberében már kiselejtítették. Ezeken a repülő
tereken már csak minimális repülőtörzs és földi hadtápszemélyzet tartózkodott.
Ezek a repülőterek méreteik és talajuk miatt alkalmatlanok voltak MIG—15 sugár
hajtóműves gép fogadására. A Nyirádi-cikkben Tapolcán szerepeltetett 40 db MIG—
15 enyhén szólva nem fedi a valóságot ;
— a kiskunlacházai repülőtéren két alakulat állomásozott. A 66. vadászrepülő
hadosztály 47. ezrede 6 db MIG—15 BISZ-szel, 19 db MIG—15-tel és 3 db Ú T I 
MIG—15-tel rendelkezett. Jak—9 típusa nem volt, hiszen régen kiselejtítették;
Az ezred feltöltése 66%-os volt. I t t állomásozott az önálló felderítő és célvontató
század is célzsákvontatásra átalakított 3 db IL—28 típusú repülőgéppel és néhány
fegyvertelen iskolagéppel;
— a cikkfejezetben idézett 8 db IL—II — a valóságban LI—2 — szállítógéptípus
fegyvertelen volt, bombázásra nem lehetett átalakítani. Ez a gép csak a budaörsi
16. vegyes repülő ezrednél volt rendszeresítve (8 db), valamint a Killián iskolán
(2 db). Ebből a típusból további 6 db nagyjavításban volt;
— a taszári repülőtéren valójában a másik, 25. vadászrepülőhadosztály-parancs
nokság két ezrede, az 50. és 35. települt. Ezek az alakulatok harci gépekből összesen
6 db MIG—17PF, 32 db MIG—15 BISZ, 17 db MIG—15 és 5 db UTI—MIG—15
géppel rendelkeztek. Feltöltésük mintegy 66%-os volt. Jak—9 gépeik nem voltak.
(Egy ezred szervezetszerű harci géplétszáma 40 volt, de a tényleges feltöltés soha
sem volt maximális.) Ennek a hadosztálynak a harmadik ezrede Sármelléken települt
és 8 db MIG—15 BISZ-szel, 14 db MIG—15-tel és 3 db UTI—MIG—15-tel rendelke
zett. Gépfeltöltése 60%-os volt;
— a Nyirádi-cikk szerint egy kecskeméti parancsnok át akart telepíteni 25 db
MIG—15 gépet a taszári repülőtérre. Ilyen jelentésnek semmiféle nyoma nincs, de
értelme sem lett volna a már ismertetett okok miatt ;
— ugyancsak teljesen irreális a „kunmadarasi századparancsnok" jelentése, hi
szen említettük már: ezen a repülőtéren sohasem volt 50 db bevethető MIG—15
repülőgép, a harci géplétszám mindössze 15 db volt. Jak—9P gép ennél az alakulatnál
sohasem volt, hiszen mikor 1954 őszén létrehozták, a Jak—9P típus már selejtítve
volt;
— a cikkfejezet utalása ejtőernyősök bevetéséhez szállítógépek igénylésére teljesen
érthetetlen. A légierő alárendeltségében ejtőernyős alakulat nem volt, és az egész or
szágban nem létezett 25—35 szállítógép, amennyire a cikk hivatkozik;
— a századparancsnokok sohasem jelentettek közvetlenül a Légierő Parancsnok
ságnak. A cikkfejezetben állított 320 és ebből azonnal bevethető 250 vadászgép
abszurd túlzás. A két felfegyverzett vadászrepülő hadosztály teljes szervezeti harci
gép-létszáma 248 volt, a valóságos feltöltés október végén — a Killián iskola kunma
darasi tanezredét is beszámítva — 12 db MIG—17PF, 19 db MIG—17F, 60 db
MIG—15 BISZ és 84 MIG—15 volt, azaz összesen: 175 harci gép. Ebből a számból
le kell vonni 15—20%-ot legalább, mint üzemképtelent a soron következő műszaki
ápolások miatt (mondjuk 25 db), marad tehát 150 db az állított 250-el szemben. Ez a
tény! Szerencsére rendelkezésünkre áll a légierő akkori főmérnökének a géplétszám
kimutatása, ahonnan az adatokat vettük! Láthatjuk, hogy a táblázatban már sem
Jak—9, sem IL—10 típus nincs. (L. a mellékelt táblázatot a 218. oldalon!)
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Az első négy típus alkalmas harcba vetésre. Az UTI—MIG—15 csak szükségsze
rűen;
— a cikkfejezet említi a „ b o m b a t i s z t " jelentését, a m i teljesen lehetetlen. Nemcsak
azért, mert ilyen beosztás a Légierő Parancsnokságon nem volt, hanem azért is, m e r t
m á r kijelentettük : a légierő állományában bombázásra alkalmas repülőgép nem volt,
a harci alakulatok ÖREMÜZ-einél b o m b á t m á r nem tároltak! Egyébként fedélzeti
lőszerrel a harci alakulatok ÖREMÜZ-ei 3 javadalmazással voltak ellátva. Minden
nemű további lőszer és még nem selejtített bomba a repülőterektől nagy távolságra,
a központi lőszerraktárban volt tárolva, amelyet szovjet páncélosok őriztek.
3. Megjegyzéseink

a „Vélemények

és megfontolások"

című fejezethez

Az e fejezetben foglaltakkal kapcsolatban — az állandó ismétlések elkerülése cél
jából — csak az alábbiakat foglaljuk össze.
A Légierő Parancsnokság vezető állománya jól képzett tisztekből állt. Ismerték a
saját, valamint az i t t települő szovjet repülő alakulatok helyzetét, harci lehetősé
geit. E z é r t az az állítás, hogy a Légierő Parancsnokság vezető állománya a magyar
légierő bevetését mérlegelte volna a szovjet csapatok ellen, abszurd ! A régi hadse
regbeli tisztek ilyen akcióba való bevonásának technikai lehetetlenségére pedig m á r
utaltunk. A fejezetben olvasható, a térség erőviszonyai mérlegelésére vonatkozó
állítások is irreálisak.
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4. Megjegyzések a „Bevetési terv" című fejezethez
„Bevetési terv" sohasem készült, de még csak tárgyalási alap sem volt. Ezen —
Nyirádi Szabó által kitalált — „bevetési terv" csak álom volt, amelynek pontjait
nagyon könnyű megcáfolni.
a) A záhonyi híd bombázása. A Kiskunlacházáról tervezett 3 db IL—II gépről
már elmondtuk, hogy az valójában Li—2 típusú gép, amely bombavetésre át nem
alakítható, fegyvertelen szállítógép volt. A Börgöndró'l tervezett 3 db Jak—9 va
dászbombázó század sohasem létezett és ebben az időben Jak—9 típus már egyáltalán
nem üzemelt a légierőben. Az egy MIG—15 századról tudjuk, hogy Börgöndön re
aktív gép sosem szállt le.
b) Támadás a tiszántúli térségben. A Kunmadarasról tervezett 3 MIG—15 század
ról tudjuk, hogy az ott lévő gépállomány jelentős része oktatásra szolgáló kétüléses
UTI—MIG volt és az egész rendelkezésre álló gépállomány nem tett ki két századot.
Az innen tervezett 3 Jak-—9 vadászszázad sem itt, sem máshol nem létezett.
c) Budapest védelmének alátámasztása. A Börgöndről és Székesfehérvárról tervezett
2—2 Jak—9 század sehol sem létezett, a Kiskunlacházáról tervezett 3 db IL—II
azaz Li—2 gép bombavetésre nem volt átalakítható. A Kalocsáról bevetésre terve
zett 5 MIG—15 század is irreális, mert ezen a repülőtéren összesen 3 és csak részben
feltöltött vadászszázad települt.
d) Biztosítás a komáromi híd és a cseh határ térségében. A Székesfehérvárról tervezett
3 Jak—9 század sehol sem létezett, a váltásra készenlétbe tervezett további két szá
zad sem. A sportrepülő kötelékekkel kapcsolatban — amelyeket az idézett „bevetési
terv" önkéntes ejtőernyősök lebocsátására akart használni — tudni kell, hogy abban
az időpontban az MHS állományába tartozó ilyen rendeltetésű gépekkel egyidőben
20 ejtőernyős volt szállítható. A Miskolcra áttelepülésre tervezett két Jak—9 század
sehol sem volt.
e) Szovjet repülőtámaszpontok bombázása. Nem tartjuk feladatunknak, hogy kitér
jünk arra : az idézett szovjet célpontok milyen tényleges védelemmel rendelkeztek,
de köztudomású, hogy ezek ugyancsak mérlegelendő erők voltak. Megmaradunk a
„bevetésre tervezett" gépállomány elemzésénél:
a) A szenkirályszabadjai repülőtér. A Börgöndről és Székesfehérvárról tervezett
2—2 Jak—9 század sehol sem létezett. A Börgöndről tervezett Jak—18 iskolaezred
szintén nem, egyébként is a Jak—18 teljesen fegyvertelen típus volt. A Kaposvárról
tervezett MIG—15 század bombavetésre alkalmatlan volt. (Kérdés: mivel akartak
bombát dobni?)
ß) A tököli repülőtér. A két Székesfehérvárról tervezett Jak—9 század nem létezett,
a Kiskunlacházáról tervezett 2 db IL—II gép — valójában LI—2 —• bombavetésre
nem volt átalakítható. A Kalocsáról tervezett MIG—15 századok bombavetésre
ugyancsak alkalmatlanok voltak.
y) Biztosítás a dunántúli térségben. A vadászlégvédelmi együttműködési terv pon
tosan kijelölte a védelmi légtereket a magyar és a szovjet repülő alakulatok számára.
Azt is tudjuk, hogy mindennemű felszállásról a tököli szovjet repülő harcálláspont
előzetesen tudott, és minden levegőbe emelt gép állandó radarkontroll alatt állt.
Mindez teljesen irreálissá teszi a bevetési terv bármely pontjának végrehajtását a
repülőgéptípusok alkalmazására tett megjegyzésektől függetlenül is.
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II.
1. Megjegyzések a második számban megjelent II. fejezethez
Ebben a fejezetben alapjaiban helytelen az a mérlegelés, amely szerint az ország
ban az adott pillanatban csak a magyar légierőnél jóval gyengébb erejű szovjet
repülőkötelékek voltak, amelyek lefoghatok, különösen akkor, ha kikapcsolásukban
a magyar szárazföldi erők is közreműködnek.
A valóságos helyzet — amit a Légierő Parancsnokság vezető állománya a részletesen
szabályzott légvédelmi együttműködésből adódóan jól tudott — az volt, hogy Ma
gyarországon és a Lwów-i katonai körzetben — amiről a Nyirádi cikk egyszerűen
megfeledkezett — erős szovjet repülőegységek voltak készültségben. Ezeket megbíz
ható légvédelmük mellett szovjet földi alakulatok is védték, így bármilyen támadó
erővel csapást mérni a repülőterekre a leghalványabb esély sem volt.
Emellett a magyar légierő repülőtereiről a szovjet repülésirányítás tudta nélkül nem
lehetett f elszállni. Az engedéllyel levegőben lévő repülőgépek teljes radarfedés alatt voltak,
amelyeket mind a magyar, mind pedig a szovjet vadászirányitó harcálláspontok állandóan
értékeltek !
Teljesen légből kapott az október 30-án reggelre tervezett futárgép története is,
amely Börgöndről indult volna Király Bélával, Maiéter Pállal és a légierő egyik ez
redesével nyugatra. Nem volt itt — és máshol sem — Jak-raj, sem MIG kísérő köte
lék. Megjegyezzük, hogy egyetlen gép átrepüléséhez is az érintett országok légügyi
hatóságainak, illetve légvédelmének előzetes engedélye szükséges. Ilyen engedélykérés
nek feltétlenül nyoma maradt volna. Engedély nélküli átrepülési kísérlet először a
szovjet vadászvédelembe, azután pedig az érintett országok légvédelmének tevé
kenységébe ütközött volna. (Ez a feszült időszakban nem volt veszélytelen).
Semmiféle tervezés nem történt a légierő egységei áttelepítésére sem Dunántúlra,
sem nyugatra. Ilyen jellegű mozgásokra nem volt meg a tárgyi lehetőség sem. A teljes
légierő Ausztriába történő áttelepítésének lehetőségét — az adott helyzetben —
csak egy minimális alapismeretekkel sem rendelkező álmodozó írhatta. Elképesztő
a szerző tájékozatlansága például az ilyen kijelentésével kapcsolatban: „végső eset
ben pedig a légierő valamennyi gépe, pilótája, a gépekre felférő többi repülő személy
zet és a legfontosabb műszaki anyag — Ausztria átrepülésével — különböző nyugati
repülőterekre települ át". 9 Ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk azt a körülményt,
hogy egy magányos gép felszállása sem volt lehetséges a tököli repülő harcálláspont
tudta nélkül, akkor is elképesztő annak figyelmen kívül hagyása, hogy az idézett
„áttelepülés" milyen szállító kapacitást igényelt volna és a valóságban mi állt ren
delkezésre. Érthetetlen annak figyelmen kívül hagyása is, hogy mit jelent egy ilyen
áttelepülés megszervezése a fogadó oldalon, és megfelelő előkészítés nélkül mit je
lentett volna Ausztria légterébe, vagy különösen a Német Szövetségi Köztársaság
légterébe történő berepülés. Márpedig átrepüléssel kapcsolatos kérelem sem osztrák,
sem német, sem más hatóságokhoz nem érkezett.
2. Megjegyzések „A légi felderítés eredménye" című fejezethez
Az idézett felderítési eredményeket produkáló repülésekről torz a Nyirádi-cikk
beállítása. A felderítésekkel kapcsolatos vizsgálatok mind a tököli szovjet repülő
harcálláspont, mindpedig a Légierő Parancsnokság okmányaira kiterjedtek. Egy pél
dával illusztráljuk, hogy a felderítő repülésekkel kapcsolatosan milyen hamisak a
cikk állításai.
9 Hasonlóan nyilatkozik Gyurkó László: „1956." 1987. 242. o.
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Nyirádi azt állítja, hogy „Istenes százados egy Jak—9 géppel Békéscsaba térsé
géig végzett felderítést. Második útjáról nem tért vissza és jelentették, hogy ala
csonyrepülés közben lelőtték, fényképfelvételei megsemmisültek". Feltételezve, hogy
szovjet erők lőtték le, a székesfehérvári repülőtéri részleg az: „Azonnali megtorlást
kérünk Istenes szds-ért" kifejezést használja jelentésében a cikk szerint. (Mellesleg
a Jak—9 gépekben nem volt fényképezőgép).
A valóságban Istenes Elemér főhadnagy nem a székesfehérvári, hanem a kecske
méti repülőtérről szállt fel 1956. október 27-én elöljárói parancsra a csongrádi ellen
forradalmi csoportosulás szétzavarására, s nem Jak—9, hanem MIG—15 BISZ gé
pével. Üres rácsapásokat végzett a városra, amikor gépét valószínűleg találat érte,
mert alacsonyan repülve Csongrád mellett, az Oláh -gátőrháznál a földbe csapódott
és katasztrófát szenvedett. Érdemeiért halála után a Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány léptette elő századossá !
A légi felderítési tevékenység már 1956. október 24-én megindult. Teljesen termé
szetes jelenség, hogy mikor a rendkívüli helyzetben az országban történtekről a felső
katonai vezetés részére nem volt kellő információ, a katonai légi felderítést is igénybe
vették információszerzésre. De ezek a repülések is az együttműködő tököli repülő
harcálláspont tudtával történtek.
A légi felderítések a vadászrepülők által csak vizuálisan történtek. Légi fényképezés
hez csupán a budaörsi vegyes repülőezred 2 db Li—2 szállítógépe volt felszerelve.
Például már október 25-én utasítás ment ki a kecskeméti vadászrepülőkhöz, hogy a
továbbiakban minden nap egy MIG—15-tel a Budapest—Debrecen útvonalon hajt
sanak végre vizuális felderítést, és a látottakat jelentsék. Ezt a feladatot november
l-ig bezárólag végre is hajtották. A további napokban több esetben kapott a taszári
vadászrepülő hadosztály és a Killián repülő iskola is felderítési feladatot. A felderí
tési adatok az általános helyzet jobb megismerését szolgálták. A felderítésen kívül
a vadászrepülő csapatok pszichológiai támadást hajtottak végre Kaposvár, Keszthely,
Barcs és Nyíregyháza fölött is.10
A felderítő repülések október 24-től november 2-ig tehát a felső vezetés általános
tájékozódása érdekében folytak. Október 30-a után a felderítő repülések eredmé
nyeit a saját tájékozódásuk érdekében már a forradalmi tanácsok is felhasználták,
ők elsősorban a szovjet csapatok mozgása felől érdeklődtek. A hivatalosan bejelen
tett, és felső szervek által engedélyezett október 31-i és november 1-jei felderítő
repüléseket azonban az alakulatoknál elsősorban a szovjet csapatok mozgásának és
diszlokációjának felderítésére használták fel. November 2-ának reggelétől a vadász
repülők már nem szállhattak fel, a repülőtereket a szovjet páncélosok blokírozták.11
A rendelkezésre álló okmányok alapján megállapítható, hogy 1956. október 23-tól
november 4-ig :
— a kecskeméti vadászrepülő hadosztály 43 felszállást, a taszári vadászrepülő
hadosztály 8 felszállást, a hajózóiskola 6 felszállást, a budaörsi vegyes repülő ezred
198 felszállást hajtott végre. Ebből is érzékelhető, hogy a repülések döntő többségét
a vegyes repülőezred légi szállításai (kenyér, pénz, sajtó, stb.) tették ki. 12
3. Megjegyzések „A bevetés további részleteinek kidolgozása" című fejezethez
Mint ahogy nem volt soha bevetési terv, nem történt meg annak az e fejezetben
leírt módosítása sem.
A kijelölt célpontoknak a MIG—15 gépek és a Jak kötelékek közötti távolság
szerinti elosztásához még egyszer meg kell ismételnünk: nem hogy Jak-kötelékek
10 HL MN 1956-os iratai, 4. csomó 340—S56. o., 483—587. o.
11 Uo. 501/00613. A Magyar Néphadsereg Repülőcsapatainál! története I. k. 239. o.
12 Uo. MN 1956-os iratai, 4. csomó, 340—356. o., 483—587. o., 1. csomó, 528—550. o.
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nem léteztek, de egyetlen bevethető felfegyverzett Jak gép sem volt a Magyar Nép
hadsereg légierejében.
Az IL—II típusról már elmondtuk, hogy ilyen típus nem volt. A LI—2 gépek fegy
vertelen szállítógépek voltak, amelyeket még egy óv alatt sem lehetett volna átala
kítani bombavetésre, a gyártó cégnél sem.
A 300 fős ejtőernyős alakulat szintén képzelgés. Sem ejtőernyős alakulat, sem ilyen
erő szállításához szükséges légiszállító kapacitás nem volt a Magyar Néphadseregben.
Ha semmi mást nem veszünk figyelembe, csak pusztán a többször elmondott
technikai indokokat, már bizonyítottuk : sohasem folyt szovjet csapatok elleni bevetés
tervezése a Légierő Parancsnokságon és ezzel kapcsolatban semmiféle utasítás, értesítés
nem ment ki sem a saját repülő csapatokhoz, sem a földi fegyvernemekhez!
4. Megjegyzések a „A bevetés megakadályozása'1'' című fejezethez
Mivel nem volt „bevetési terv" és technikailag lehetetlen volt minden ilyen jellegű
tevékenység, a cikkben idézett X ezredesnek nem volt mihez engedélyt kérnie, sem
Király Béla vezérőrnagytól, sem mástól. Tudomásunk és a lefolytatott vizsgálatok
szerint a Légierő Parancsnokság állományából az egész rendkívüli időszak alatt senki
nem beszélt sem Királlyal, sem Maléterrel! Nagy Imrével korábban egyszer beszélt
Madarász Ferenc vezérőrnagy, OLLEP parancsnok, de nem a szovjet alakulatok
elleni bevetés tervéről, hanem az ellenforradalmi erők elleni bevetés lehetőségéről.
Az is kivizsgált tény, hogy a Légierő Parancsnokság vezető állománya (Le. pk., Le.
törzsfőnök, hadműveleti oszt. vez.) határozottan elítélte az OLLEP azon tisztjeit, akik az
említett röpcédula megfogalmazásában részt vettek. Volt néhány telefonbeszélgetés az
alárendelt parancsnokokkal is a követendő magatartással kapcsolatban, de nem
Király Béla vezérőrnagyra, hanem a tényleges helyzetre hivatkozva.
Nyirádi Szabó Imre 1957 nyarán írta meg cikkét a Magyar Néphadsereg légierejé
nek 1956 október—novemberi tevékenységéről. Cikkére — az elmúlt 31 év a tanú
rá — nem siettük el a válaszadást, hiszen nem volt tudomásunk róla. Fenti megjegy
zéseinket a Hadtörténelmi Levéltárban található iratok, valamint az események
alatt a Légierő Parancsnokságon és a hadosztályparancsnokságokon tartózkodó,
felelős beosztásokat betöltő személyek visszaemlékezései alapján tesszük közzé.
Mint katonai szakembert, egy cél vezérelt a Nyirádi-cikkre adott válasz elkészí
tésénél: szenvedélymentesen, a rendelkezésre álló okmányok, tények birtokában,
a valóságot legjobban megközelítő módon mutassuk meg a légierő tevékenységét.

— 222 —

FORRASKÖZLEMÉNYEK

HERMANN RÓBERT

KIADATLAN KOSSUTH- ÉS OHB-IRATOK 1848-BÓL

Immár több mint három évtizede annak, hogy a Kossuth Lajos összes Munkái (a
továbbiakban : KLÖM) címú forráskiadvány utolsó, 1848—49-es kötete is elhagyta a
nyomdát. Kossuth pénzügyminiszteri iratait Sinkovits István rendezte sajtó alá, a
másik négy kötet (Kossuth az utolsó rendi országgyűlésen, Kossuth az Országos
Honvédelmi Bizottmány élén I—IL, Kossuth kormányzóelnöki iratai) pedig Barta
István fáradhatatlan tevékenységét dicséri. Am e kötetek egyikének anyaga sem volt,
nem is lehetett teljes, hiszen mindegyikük megjelenése valamilyen módon az 1952-es
Kossuth-évfordulóhoz kapcsolódott. Emiatt több kisebb fővárosi levéltári állagban,
illetve a vidéki közgyűjtemények jelentős részében nem folyhatott rendszeres kutatás
e tárgyban. Emellett a szerkesztők az idő szorítása miatt nem tudták kellő alaposság
gal átnézni a korábbi sajtó- és könyvészeti anyagot ; így például jó néhány — főleg
a múlt század végén kiadott 1848-as megyei és városi monográfiákban megjelent —
Kossuth-irat elkerülte a figyelmüket.
1957 óta több kiadatlan 1848—49-es Kossuth-irat került a különböző fővárosi
közgyűjteményekbe. Emellett az egyes levéltárak rendezése során is előkerültek
olyan Kossuth-iratok, amelyek korábban elkerülték a szerkesztők figyelmét. Ezeknek
az iratoknak az értéke változó ; aláíratlan OHB-fogalmazványoktól hosszú, saját kezű
levelekig, érdektelennek ható adminisztratív intézkedésektől fontos utasításokig
többféle is található közöttük.
Forrásközlésünkben olyan iratokat közlünk, amelyek Kossuth 1848-as működésé
hez kapcsolódnak. Az 1. irat Kossuth pénzügyminiszteri tevékenységéhez szolgáltat
adalékokat. A többi pedig Kossuth OHB-elnöki működésének első szakaszához, az
OHB megalakulásától a főváros kiürítéséig terjedő időszakhoz kapcsolódik. Ez utóbbi
részbe nemcsak Kossuth aláírásával ellátott dokumentumokat vettünk fel, hanem
több olyan OHB-iratot és közleményt, amelyek Kossuth távollétében születtek
(2—4., 10., 12., 15. irat), vagy nem köthetők egyértelműen az OHB működéséhez
(37. irat). Nem vettük fel viszont Madarász Lászlónak, az OHB tagjának azon iratait,
amelyek nem az OHB, hanem az Országos Rendőri és Postaosztály működéséhez
kapcsolódnak.
Forrásközlésünkbe felvettünk néhány, már 1945 előtt nyomtatásban, illetve facsi
mile-ben megjelent Kossuth iratot. Ilyen Görgei első tábornoki kinevezése (6. irat) és
a Józef Woroniecki megbízatására vonatkozó tudósítás (33. irat). Újraközöltünk egy
1945 után megjelent Kossuth-iratot is, mert az eredetivel való összevetéskor kiderült,
hogy a közlő átírta a szöveget (17. irat).
A KLÖM szerkesztői által átnézett levéltári állagok közül a Görgey-család levéltárá
ból került elő további három Kossuth-irat; Görgey második tábornoki kinevezése
(11. irat), Kossuth egy utasítása (13. irat), és Görgey fővezéri kinevezése (14. irat).
Ezek mindegyike a KLÖM XIII. kötetéhez kapcsolódik. Ennek szerkesztésekor Barta
István még nem tudott a család levéltárának hollétéről, s a XV. kötetben megjelent
pótlások összeállításakor is elkerülte figyelmét ez a három irat. A két utóbbi valószí
nűleg már akkor erősen rongált állapotban lehetett, mára ugyanis már szinte teljesen
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olvashatatlanná váltak. Előkerült néhány további irat az OHB iratanyagából, az
1848—49-es és emigrációs nyomtatványok közül. Ez utóbbiak közül különösen kieme
lendő az OHB október 7-i kiáltványa a horvátokhoz és Kossuth október 17-i kiáltvá
nya a lajtai hadsereghez (5. és 9. irat). Kevésbé fontosak az Országos Rendőri és Pos
taosztály iratai között található Kossuth-utasítások (25., 28-30., 32. és 34. irat).
Az Országos Széchényi Könyvtár anyagából került elő a Blagoevic Imréhez inté
zett saját kezű levél (21. irat).
Valószínűleg további fontos Kossuth- és QHB-iratok találhatók még más levéltá
rakban, még az OHB iratai között is. A KLÖM szerkesztésekor ugyanis erősen szelek
tálni kellett az anyagot, s így több, kevésbé fontosnak ítélt irat eleve kimaradt.
Ugyanezt mondhatjuk el a Hadügyminisztérium iratanyagáról is.
Az iratokat jelenlegi helyesírással és központozással közöljük. Általában elhagytuk
a dátumot, címzést, és az aláírást, kivéve, ha utóirat is van az iraton. A lelőhely mellett
általában igyekeztünk megadni azt az iktatószámot is, amely az iraton található.
1,
Budapest, 1848. szeptember 6.
Kossuth pénzügyminiszter átirata a
hadügyminisztériumnak
Báró Neffzern István alszázados 1 aug. 19-én Sz. Tamásnál a haza védelmében elesett, özvegyet
hagyott hátra s három neveletlen gyermeket. Testvére az ide rekesztett folyamodással a szeren
csétlen család ellátásáért esedezik. É n nem ismerek szentebb kötelességet, mint szűkölködni nem
hagyni annak családját, ki a hazának életét adá, s azért személyes felelősségem mellett mindent
meg akarok tenni, amit a nemzet hálája, a nemzet becsülete megkíván. Nem akarok a fennálló
szűkkeblű rendszerhez ragaszkodni. Az özvegynek élte fogytáig ellátást, minden gyermeknek
24 éves koráig segélypénzt fogok rendelni, s tájékozásomul csak arra szólítom fel a hadügyminisz
tériumot, hogy engem rögtön értesítsen, mi volt az elhunytnak fizetése, mennyi az özvegyi k a ucionális jövedelem, s a szokott rendszer szerint kapna-e az özvegy valamit és mennyit. A választ
holnap reggel elvárom, mert ily könnyeket vigasztalás nélkül hagyni egy nap is vétek. 2
Másolat. 2022./P.M. szám. OL H. 2. Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány
mányzóelnökség iratai (a továbbiakban: OHB'-iratok).
1848:2882.

és Kor

2,
Az OHB felhatalmazása

Budapest, 1848. október 2.
Lukács Sándor3 és Szabó Kálmán*

kormánybiztosoknak

A nyílt erőszakkal és alattomos ármánnyal megtámadott hazának védelme és megmentése
rendkívüli eszközöket igényelvén,
Lukács Sándor képviselő és
Szabó Kajmán győri alispán
úgy is, mint már működő országos biztosok, jelennel felhatalmaztatnak illetőleg köteleztetnek,
Győr megyében és Győr városban együtt vagy külön mindazoknak elrendelésére és eszközlésére
m i t a közrend megóvása, és a veszélyeztetett hazának érdeke igényel; köteleztetnek jelesen a
népfelkelés alkalmazására, ellenséges csapatok megtámadására és megsemmisítésére, gyanú»
egyének elfogatására; szóval mindazokra, miket a közszabadság kivívására és biztosítására
szüksécesnek és célszerűnek ítélendnek.
1 Neffzern István (?—1848), báró, es. kir. alszázados.
2 A hadügyminisztérium 1848. szeptember 7-én 4556/h. ü. p. szám alatti válaszában közölte, hogy a fennálló sza
bályok szerint az özvegynek évente 300, fiúgyermekeinek 24 éves korig, lányainak 18 éves korig évente 100—100
pengőforint járna. A minisztérium véleménye szerint méltányos lenne az őrnagyi nyugdíj megadása, ebben az esetben
az özvegy évente 400 pengőforintot kapna. A százados fizetése havi 50 pengőforint volt, ehhez jött még 30 forint pót
lék. Kossuth 1848. november 10-én ismét írt Neffzern özvegyének ügyében a hadügyminisztériumnak. Megrótta a.
minisztériumot, hogy az még semmit sem tett az özvegyért és az árvákért. (KLÖM XIII. 393. o.) A minisztérium
válaszához mellékelte Kossuth szeptember 6-i levelét és a minisztérium akkori válaszát. Az újabb válaszban a minisz
térium kifejtette, azért nem intézkedtek eddig, mert Kossuth előbbi levele értelmében azt hitték, hogy ő már megtette
a szükséges intézkedéseket. Mivel Kossuth újabb átiratából úgy tűnik, hogy személyesen akar intézkedni az ügyben,
várják mielőbbi válaszát. Kossuth november 13-án nyugtázta a minisztérium levelét, megállapította az özvegyi nyug
díj összegét, a kifizetést pedig a minisztériumra bízta. A minisztérium két átiratát és Kossuth válaszát 1. az irat mellett.
3 Lukács Sándor (1822—1854), a márciusi fiatalok egyike. 1848-ban Győr képviselője, szeptembertől kormánybiz
tosa. 1849-ben Győr megyei kormánybiztos és a magyar hadsereg felszerelési kormánybiztosa. Emigrál.
4 Szabó Kálmán, 1848-ban Győr megyei első alispán, szeptembertől decemberig kormánybiztos.
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Ennélfogva Győr megye és Győr város hatósága, az azokban foglalt községek, nemzetőrök és
egyének e meghatalmazó levél felmutatása u t á n a fent nevezett országos biztosoknak engedel
meskedni a hazaárulás büntetésének súlya a l a t t kötelességöknek ismerjék.
Nyomtatvány Sembery Imre és Nyári Pál aláírásával. OHB-száma : 1848:823. OL R
nyomtatványok. 9. cs. d. sz.

32.1848—49-es

3.
Budapest, 1848. október 2.
Az OHB felhívása
Hogy az ellenség támadó szerei kevesbíttessenek, a miniszterelnök távollétében a Honvédelmi
Bizottmány következőleg határozott.
1. Minden ellenséges ágyúnak elfoglalása kétszáz ezüst forinttal
2. minden mázsa lőszer 50 pft-tal jutalmaztatik m e g ; a vitézséget illető katonai vagy polgári
kitüntetésen felül.
3. Ki ellenséges futárt fog el, vagy bármi hadszereket fedez fel, melyek az ellenség tábora felé
szállíttatnak; a felfedezés értékéhez képest hasonlóan meg fog jutalmaztatni.
Nyomtatvány Madarász László, Nyári Pál, Pálffy János és Szemere Bertalan aláírásával. OL R 32.
1848—49-es nyomtatványok. 9. cs. d. sz.
4.
Pest, 1848. október 5.
Az OHB utasítása Vukovics Sebő5 kormánybiztosnak
Beöthy Ödön kormánybiztos úrnak 6 a miniszterelnökhöz múlt hó 30-ról írt leveléből értesülvén
a Bizottmány, miszerint az aradi oláh népfaj izgatásának fő tényezője a volt főispáni helyettes;
— azért meghagyatik kormánybiztos úrnak, hogy kormánybiztosi hatalmánál fogva a kellő
vizsgálatot elrendelvén, ha e tény valósága kiderülne, a volt főispányi helyettes irányában a tör
vény szigorúságához képest járjon el. — Jelentését e tárgyra nézve annak idejében elvárván.
Eredeti tisztázat gróf Esterházy Mihály és Madarász László aláírásával. OHB-száma:
OL H 114. Különböző kormánybiztosok (a továbbiakban: KKb) Vukovics Sebő iratai.

1848:873.

5.
Pest, 1848. október 7.
Az OHB kiáltványa a horvátokhoz
Bürger Kroatiens !
Ein hundertjähriger Verband knüpft Kroatien an Ungarn. Durch Jahrhunderte theilte der
Ungar mit dem Kroaten gleich die Geschicke des Glückes und des Unglückes.
Am letzten Pressburger Landtage gewannen die Völker Ungarns ausgebreitete Freiheiten, die
Frondienste wurden abgeschafft ; zum Eigenthume des Bauers ward jenes Feld, welches er früher
als blosser Nutzniesser bearbeitete.
Der Adel des Landes übernahm freiwillig die öffentlichen Lasten, wodurch die bisher allein auf
dem Volke lastende Steuer bedeutend verringert wird.
Die Bewohner der Gränze sind gebückt durch ausserordentliche militärische Dienstleistung ; —
der ungarische Landtag befreiet euch von diesen Lasten, weil er die Bewachung des Landes auf
jeden Einwohner Ungarns und Kroatiens ohne Unterschied der Geburt gleichmässig vertheilt.
Euere Nationalität und euere kroatische Muttersprache werden nicht angetastet.
Die Religionsfreiheit beruht auf der breitesten Basis.
Und dennoch drang der abtrünnige Joseph Jellaéič mit grosser Gewalt ohne Ursache in Ungarn
ein.
Der allmächtige Gott verliess die gerechte Sache nicht ; — das Lager der abtrünnigen Jellacič
wurde gefreuet. Tausende von euch sind unsere Gefangenen geworden.
Glaubt nicht, dass die Ungarnn euch als Feinde betrachten, denn sie wissen, dass ihr gezwun
genen wurdet zum Einbruch.
5 Vukovics Sebő (1811—1872), 1848-ban a kisbecskereki kerület képviselője, délvidéki teljhatalmú kormánybiztos,
majd a fősereg mellett kormánybiztos, 1849-ben a Szemere-kormány igazságügyminisztere. Emigrál.
0 Beöthy Ödön (1794—1854), 1848-ban Bihar megyei főispán, délvidéki, majd erdélyi főkormánybiztos, honvéd
ezredes. Emigrál.
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Darum verfahren wir auch jetzt noch m i t euch wie m i t unsern Brüder, und lassen euch befreiet
nach Hause ziehen zu eueren Familien; denn das grosse Ungarreich will dieses Mal seine Ge
fangenen begnadigen; wird aber jederzeit der Aufwiegler zu strafen wissen.
Gott leite euch! Lasset euch in Zukunft nicht verführen, das ist der einzige Wunsch und die
gerechte Forderung der Landesmacht.
Nur so könnt ihr glücklich und frei sein, wenn der Ungar und der Kroate vereint die errungene
Freiheit schützen.
Bürger ! Die Grossmuth des ungarischen Mutterlandes kann zur unerbittlichen Rache werden,
wenn ihr euch nochmals unterfanget gleich Raubhorden die Gränze Anderer zu überschreiten. 7
Nyomtatvány.

OL R 32.1848—49-es

nyomtatványok.

9. es. d. sz.

Horvátország polgárai !
E g y évszázados kötelék fűzi Horvátországot Magyarországhoz. Évszázadokon át osztotta meg
a magyar a horváttal mind a jó-, mind a balsorsot.
Az utolsó pozsonyi országgyűlésen Magyarország népei kiterjedt szabadságokat nyertek; a
robot eltöröltetett; a paraszt tulajdonává lett minden szántóföld, melyet ő korábban mint puszta
haszonélvező művelt meg.
A hon nemessége önként vállalta a közterheket, miáltal az eddig csak a népet terhelő adó jelen
tősen csökkent.
A határőrvidék lakói rendkívüli katonai szolgálat alatt görnyedtek ; — a magyar országgyűlés
felszabadította őket e terhek alól, mivel a hon védelmét születési különbség nélkül Magyarország
és Horvátország minden lakója között egyformán megosztja.
Nemzetiségetek s horvát anyanyelvetek nem veszélyeztetett.
A vallásszabadság a legszélesebb alapon nyugszik. É s mégis a hűtlen Josip Jellaéiö ok nélkül,
nagy erővel betört Magyarországba.
A mindenható Isten nem hagyta el az igaz ügyet; a hűtlen Jellaéic tábora megsemmisült.
Ezrek lettek közületek foglyainkká.
Ne higgyétek, hogy a magyarok ellenségként tekintenek rátok; mivel ők tudják, hogy kény
szerítve valátok a betörésre.
Azért még most is mint barátainkkal bánunk veletek és hagyjuk, hogy szabadon családotokhoz
megtérjetek; t e h á t a nagy Magyarhon ezúttal megkegyelmez foglyainak; de bármikor meg tudja
büntetni a lázítót.
Isten vezéreljen benneteket! Ne hagyjátok magatokat a jövőben tévútra vezettetni, ez az or
szág kormányának egyetlen kívánsága és jogos követelése.
Csak így lehettek boldogok és szabadok, ha a magyar és horvát egyesülve védelmezi a kivívott
szabadságot.
Polgárok ! A magyar haza nagylelkűsége kérlelhetetlen bosszúállássá változik, ha még egyszer
merészelnétek, mint rablóhordák, más határait átlépni.

I«.
[Budapest, 1848. október 11.
Az OHB tábornokká nevezi ki Qörgei Artúr ezredest.*
Tekintetbe vévén ö n n e k a haza eránt tettleg bebizonyított hűségét, a harcmezőn kitüntetett
vitézségét, hadvezetésre megkívántató ügyességót, ö n t az Országos Honvédelmi Bizottmány
ezennel honvédi tábornokká nevezi ki, teljes bizalommal várván tábornok úrnak szilárd hazafiú
ságától, hogy hadseregeinket győzelemre vezérlendi, s a vezérletet bölcs belátásával erélyesen
intézendi; — illetőségei f. é. október hó 15-től számíttatván.
Eredeti tisztázat Kossuth és Madarász László aláírásával. OL P 295. A Gbrgey-család levéltára
(továbbiakban: Ocs.Lt.) 37. cs. bjl4. fasc. 14. f. Facsimile-ben közli: Szilágyi Sándor (szerk.) :
A magyar nemzet története. Bp., 1898. X. k. 154—155. o.
7 A kiáltvány horvát változata október 8-i dátummal látott napvilágot. L. ugyanott.
8 Görgei Artúr őrnagy 1848. szeptember végén a Csepel-sziget és környékének parancsnoka volt. Csapó Vilmossal,
a tolnai nemzetőrség parancsnokával együtt ő készítette elő Both és Philippovich kb. 10 000 főnyi hadosztályának
bekerítését. Az OHB 1848. október 7-én utasította Görgeit, hogy a horvát csapatok megsemmisítése után siessen
Komáromba, és vegye át egy Nyitra környékén alakítandó önálló dandár parancsnokságát (KLÖM XIII. 102—103. o.).
Ugyanezen a napon Kossuth is visszatért alföldi toborzóútjáról, s október 9-én magához rendelte Görgeit. (KLÖM
XV. 863—864. o.) Görgei október 11-én kereste fel Kossuthot. Kossuth ekkor bízta meg Görgeit a feldunai hadsereg
parancsnokának, Móga János altábornagynak szemmel tartásával. Görgei a megbízást azzal a kikötéssel fogadta el,
hogy hatalmazzák őt fel az esetleges árulási kísérletek elleni fellépésre is. Kossuth ezt meg is ígérte, s a megbízást
hatásosabbá teendő mindjárt ki is állította Görgei tábornoki kinevezését. B kinevezés tehát e találkozó eredménye
ként született. Ezt a tábornoki oklevelet Kossuth nem adta át Görgeinek, hanem még október 21. előtt elküldte az
október 8-án a táborba küldött Pázmándy Dénes képviselőházi elnöknek azzal, hogy szükség esetén hozza azt nyil
vánosságra. (KLÖM XIII. 256. o.) Pázmándy ezt nem tette meg, mert félő volt, hogy a Görgetnél rangban idősebb
tisztek megsértődnek a kinevezésen.
— 226 —

Budapest, 1848. október 16.
Az OHB utasítása Mihályi Gábor kormánybiztosnc1"
Királyi biztos úrnak f. h. 12-ről kelt tudósítása nyomán újból is u t a s í t t a t o t t erdélyi kir. biztos
báró Vay Miklós úr 10 arra, hogy az oláh lázadás megzabolázása körüli működéseit Önnel egyet
értőleg és összhangzólag intézze; mi is ö n n e k oly hozzáadássalíratik meg, hogy segédül kormány
biztosi alakban fölveheti maga mellé kívánsága szerint Eötvös Mihály Szatmár megyei alispánt 11 ,
és tudomásait, terveit b . Vay Miklós úrral idejében t u d a t n i ne mellőzze, egymás erejét a közös
műben elősegítendők. 18
Eredeti tisztázat és fogalmazvány.
száma: 1848: 1119.

OL H 2. OHB-iratoh

66. doboz Vegyes iratok. Valószínű

iktató

8.
Budapest, 1848. október 16.
Kossuth, az OHB elnöke őrnaggyá nevezi ki Klapka Oyörgy századost
Kinevezés
melynél fogva K l a p k a György honvédi százados kitüntető szilárd hazafiúi jelleme és ügyessége
tekintetéből táborkari őrnaggyá — azon hozzáadással, hogy ezen rangjával járó illetményét
1848-iki október elsejétől húzandja, — kineveztetik.
Eredeti tisztázat. OHB-száma:
Klapka-ir.) 1. cs. 2. tétel.

1848: 1126. OL R. 295. Klapka

György iratai

(a

továbbiakban.

9.
Pest, 1848. október 17.
Kossuth, az OHB elnöke kiáltványa a Lajta mellett állomásozó magyar hadsereghez
Vitézek!
Lelkes bajnokai a Lajta melléki magyar tábornak !
Szegény hazánkat gyalázatosan elárulták a hitszegők. — De ö n ö k , Magyarhon lelkes vitézei,
kiknek kebelében a haza iránti szent hűség érzete lángol, felemelik rettenthetlen karjaikat; — s a
pártütő ellenség szavát szegve fut a magyar vitézek előtt becstelenül.
Neki nem szabad megmenekedni. Neki a magyar vitézek hős karjai a l a t t semmivé kell tétetni,
akárhol áll. Különben megerősödve tér vissza hazánknak szent földjére; rablással, pusztítással,
vérrel és lánggal újra elborítni a magyar hazát és eltiporni szabadságunkat.
Vitézek! ö n ö k ezt nem engedhetik.
Egész Magyarország ö n ö k felé fordul imádságával, s Önöktől hazánk megmentését várja
biztosan.
A bécsi nép, a mi hű barátaink, kik október 6-án érettünk annyit véreztek, ö n ö k t ő l várja a
szabadítást a közös ellenségtől.
A magyar haza sorsa most Bécs sorsához van kötve. A magyar nemzet elárult szabadságát
Bécs falai a l a t t lehet csak kivívni. H a Bécs elesik, annak letiport szabadságán keresztül jövend az
ellenség a magyar szabadságot legyilkolni.
Bécsben százezer határozott férfiú, egy derék vezér a l a t t , áll fegyvert t a r t v a kezében, segíteni
a magyar vitézeket, hogy eltiporják a közös ellenséget.
Előre h á t vitézek ! a haza szent nevében a hazáért.
É n tanúja akarok lenni Önök győzelmének, mellyel a hazát megmentendik.
Holnap indulok Pestről, hogy felköltsem u t a m b a n a magyar népet, és vigyem vitéz táborunk
felé, hogy semmivé tegye azon ellenséget, melyet ö n ö k vitéz karjai el nem érhetendnek akkorig.
Látni akarom a vitéz magyar hadsereget, felékesítve a magyar nemzet színeivel. 13 Üdvözölni
9 Mihályi Gábor (1797—1865), 1848-ban a felsővisői kerület országgyűlési képviselője, Máramaros megye másod
alispánja és kormánybiztosa, 1849 májusától főispánja. Várfogságot szenved.
10 Vay Miklós (1802—1894), báró, 1848-ban erdélyi királyi biztos, szeptemberben kinevezett miniszterelnök. Az év
végén visszavonul. Várfogságot szenved.
11 Eötvös Mihály (?—1874), 1848—49-ben Szatmár megye alispánja és kormánybiztosa. Emigrál.
12 A fogalmazvány mellett található a Vay Miklósnak küldött utasítás első fogalmazványa. Az ennek alapján
készült tisztázatot közli a KLÖM XIII. 228—229. o.
13 Az országgyűlés október 15-én délelőtt tíz órakor tartott ülésében hozott határozatot a hadsereg nemzeti lábra
állításáról, a magyar zászló, sapkarózsa, szolgálati öv stb. behozataláról. Közli: Beér János—Csizmadia Andor (szerk.):
Az 1848—49. évi népképviseleti országgyűlés. Bp., 1954. 281—282. o. Az OHB a határozatot másnap küldte meg a
táborban tartózkodó kormánybiztosoknak. KLÖM XIII. 214. o.
— 227 —

akarom a nemzet képviselőinek nevében ; látni akarom az elszánt lelkesedést, mely vitéz keblöket
hevíti, édes hazánk megmentésére.
Hiszek Istenben! hiszek ö n ö k rettenthetlen vitézségében, hogy mikorra odaérek, ö n ö k m á r
akkor győztek, s nekem nem leszen más tennivalóm, mint a haza szent nevében hálát mondani
önöknek, Magyarország szabadítói; s előleges tolmácsa lenni a nemzet köszönetének, mellyel
ö n ö k hűségének tartozik.
Előre bátran, vitéz hazafiak! Nemzeti szalaggal díszesített lobogóitokat örök dicsőség sugara
veszi körül.
Előre a győzelemre ! — Velünk van az Isten és az igazság.
Nyomtatvány. OL R 32.1848—49-es nyomtatványok. 9. cs. d. sz. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiak
ban: HL) Az 1848—1849. évi f orradalom és szabadságharc iratai. 52/103.
10.
Pest, 1848. október 22.
kormánybiztosnak11
Az OH B utasítása Vidos József
Kormánybiztos úrnak folyó hó 18-ról kelt levelében sajnosán olvasta az Országos Honvédelmi
Bizottmány roncsolt egészsége tekintetéből nyilvánított leköszönési szándokát, és azon térről,
melyen oly erélyesen működött, visszavonulási akaratát. — Miután az Országos Honvédelmi
Bizottmány teljesen meg van győződve, hogy a Vas megyei kormánybiztosságnak vezetését jobb
kezekbe, mint Öné, nem bízhatja, de kivívott népszerűségénél fogva más az elérni kívánt célnak
sikeresen nem is felelhet meg, annál fogva az Országos Honvédelmi Bizottmány támaszkodva ö n
melegkeblű hazafiságára, kötelességének érzi ö n t újólag felhívni és megkérni, miként a kormány
biztosságot jelen eldöntő percekben azon eréllyel és buzgósággal, valamint eddig, úgy ezután is
vezetni, és magát Gáspár Andor 15 parancsnok, úgy Perczel Mór ezredes urakkal a szükséges
egybehangzás végett egyetértésbe tenni szíveskedjék.
Eredeti tisztázat, Nyáry Pál aláírásával. OHB-száma:
10. es. 1848-as iratok.

1848:1332. OL P 701. Vidos-család levéltára.

11.
Pest, 1848. október 28.
Az OHB tábornokká nevezi ki Oörgei Artúr ezredest
KINEVEZÉS
melynél fogva GÖRGEI A R T Ú R honvédi ezredes és dandárparancsnok azon hadi szolgálatai
méltánylatául, melyek által a haza előtt, különösen a horvátok elleni táborozás alkalmával vitéz
bátorsága s tántoríthatlan hazafiságánál fogva magának hervadatlan érdemeket szerzett, az
Országos Honvédelmi Bizottmány által ezennel tábornokká kineveztetik, azon hozzáadással, hogy
új rangjába és ezzel járó illetményei élvezetébe 1848. évi október huszadikán lópend. 18
Eredeti tisztázat, Kossuth, Jósika Miklós, Madarász László és Szemere Bertalan aláírásával. OL P
295. Gcs.Lt. 37. es. bjU.fasc.
12.
Pest, 1848. október 31. este fél kilenc óra
Az OHB hirdetménye
Simunich 17 pártütő ellenségünk f. h. 29-én délután Trencsin és Vágújhely közti Adamóc hely
ségében állapodott meg.
Addig tovább előre nem haladt.
Lipótvára seregeink által erősen meg van szállva, s h á t a megett Trencsin városában Benyiczky
k. biztos 18 4000 emberrel megjelent.
14 Vidos József (1805—1849), Vas megyei alispán, 1848-ban kormánybiztos, nemzetőr őrnagy.
15 Gáspár András (1804—1884), cs. kir. főszázados, 1848-ban ezredes, 1849-ben tábornok, hadosztály-, majd had
testparancsnok a VII. hadtestben. Várfogságot szenved.
16 Görgei második tábornoki kinevezését Kossuth csak annak kiállítása után egy nappal írhatta alá. Kossuth
1848. október 18-án indult el a lajtai táborba: Október 26-án javasolta több honvédezredes tábornoki kinevezését, s e
kinevezéseket az OHB október 28-án jóvá is hagyta (KLÖM XIII. 290. o.). A kinevezési okmány azonban csak októ
ber 29-én érkezhetett a lajtai táborba
17 Simunich, Baltasar von, 1850-től báró (1785—1861), cs. kir. altábornagy, hadosztály-, majd hadtestparancsnok:
18 Beniczky Lajos (1813—1868), 1848-ban bányavidéki kormánybiztos, honvéd alezredes. Várfogságot szenved.
_
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A Bécs elébe vonuló két táborunk m á r annyira előrehaladt, hogy Schwechat vize mellett
egyesült, s pedig oly hatalommal és elszántsággal, hogy az ellenségnek előőrei minduntalan
visszavonulnak.
Bécs nemcsak tartja magát folyvást erősen, hanem óránkint váratik a tudósítás is, hogy t á b o 
r u n k és a bécsiek közt a nyílt összeköttetés sikerült.
Ma reggel 7 és 8 óra közt 1 9 Mannswörth előtt a mieink megtámadták az ellenséget. Fél óra múl
v a Mannswörth lángban volt, és a mieink szuronyt szegezve foglalták el. Az ellenség legyőzve
visszavonult. 20
Schwechaton t ú l Windisch-Grätz tábora besáncolva volt. A mieink megkísérelték a t á m a d á s t
rögtön, de azonkívül, hogy a jobbszárnyon a lovasokat huszáraink visszaverték, a további roha
nással felhagytak.
Ezután előbbi állásukat Schwechatnál a mieink visszafoglalták.
Nyomtatvány

Nyáry Pál aláírásával. OL E 32.1848—49-es

nyomtatványok

10. cs. d. sz.

13.
Pozsony, 1848. október 31.
Kossuth Lajos, az OHB elnöke utasítása Görgei Artúr

tábornokhoz

A Honvédelmi Bizottmány elnökétől
A köpcsényi tábor parancsnokának. 8 1
A kormány nevében kívánom, hogy Németóvár és H a i n b u r g (értvén az elsőre nézve a német
óvári partmagasságot) mindenesetre kezünkben tartassák és biztosíttassák, mert ez inkább kulcsa
Pözsonnak mint Köpcsén, s arra is alkalmason fekszik, hogy gőzhajón élelemmel ellátathassék, és
a Marchfeldeni mozdulatokat is szemmel t a r t h a t v á n , szükség esetében a D u n a más oldalára is
általtétethessék seregünk. Kérem t e h á t éhez alkalmazni a szükséges diszpozíciókat annyival
inkább minthogy seregünk egész volt jobb szárnya mely azonban aligha felére le nem olvadt,
rögtön Simunich ellen leszen fordítandó s a mennyire t u d o m maga Hainburg város is alig, a
deutschaltenburgi 8 2 partok pedig éppen nincsenek megrakva és biztosítva.
Nagyon óhajtanék hadseregünk vezérével, a tábori vezérkar főnökével és brigade kommendánsokkal 1 3 értekezni h a ez a sereg veszélyeztetése nélkül mi előbb megtörténhetik. Csány k.
biztos u r a t is kérem látogasson meg, Pozsonban a Zöld fánál vagyok található.
Eredeti tisztázat. OL P 295. Qcs.Lt. 37. cs. b\13\a. fasc.
14.
Pozsony, 1848. november 1.
Kossuth, az OHB elnöke értesítése Görgei Artúr

tábornoknak
84

Ezennel tudósítom Tábornok u r a t , hogy altábornagy Móga azon baleset következtében,
mely által előbbi betegsége ismét növekedett, Lajta melletti sereg főparancsnokságától felmen
tetvén, a sereg főparancsnokául Tábornok u r a t neveztem ki. Ezen kinevezés a seregnek t u d t u l
a d a t o t t , s egyszersmind minden csapat- és dandárvezér oda u t a s í t t a t o t t , hogy csapatjának és
dandárjának hollétét, a legénység számát és állapotát pontosan jelentse, s Tábornok úr parancs
noksága alá helyezze magát. 8 5
Eredeti tisztázat. OL P 295. Gcs.Lt. 37. cs. b\13\a.fasc.

187—188. f .

19 T. i. október 30-án;
20 A szöveg eddig a pontig teljes egészében megegyezik Űjházy László pozsonyi kormánybiztos 1848. október
30-án délután 4 órakor Pozsonyban megjelent hirdetményével. Űjházy hirdetményében itt még a következő mondat
olvasható: „A mieink pedig előrehaladva Schwechat előtt állnak." Ezt kővetően a két szöveg ismét megegyezik.
21 A íeldunai hadsereg parancsnoksága október 30-án, a schwechati csata után utasította Görgeit, hogy ne Bruckba,
hanem Köpcsénybe vezesse dandárát.
22 Németóvári.
23 Dandárparancsnokokkal.
24 Móga János (1785—1861), cs. kir. altábornagy, 1848 szeptemberétől a Jellačiccsal szemben álló magyar had
sereg főparancsnoka. A schwechati csata után lovával felbukva megsérül, és kéri felmentését. 1849 január elején Pes
ten jelentkezik Windisch-Grätz-nél. A cs. kir. hadbíróság öt év várfogságra ítéli.
25 Görgei november 1-én reggel fel is kereste Kossuthot. A találkozó részletes leírását 1. Görgey Artúr: Életem és
működésein Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. (S. a. r. Katona Tamás.) Bp., 1988.1. k. 224—229. o.
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15.
Pest, 1848. november 2.
Az OHB utasítása Vidos József
kormánybiztosnak
Az Országos Honvédelmi Bizottmány f. é. október 19-ről 1299/e. sz. a. kelt rendeletében meg
hagyta ö n n e k , hogy m a g á t Perczel Mórral érintkezésbe tévén, vele egyetértőleg iparkodjék
hadi operációit intézni. 86 Ezen idő óta azonban sem hollétéről, sem hadi operációiról hivatalos
tudósításunk nem lévén, ezennel felszólítja ö n t az Orszi Honvédelmi Bizottmány, hogy hadi
működéseiről, s a parancsnoksága alatt lévő fegyveres erő mibenlétéről és mennyiségéről hovahamarabb jelentést tegyen. 2 7
Eredeti tisztázat és másolat, Nyáry Pál aláírásával. OHB-száma : 1848:2044. OL P 701.
levéltára, 10. cs. 1848-as iratok-

Vidos-család

16.
Pozsony, 1848. november 3.
Kossuth Lajos, az OHB elnöke hátirata a Qömör megyei zászlóalj Rimaszombat városi 2. századának
beadványán
Mélyen tisztelt Honvédi Bizottmány !
Midőn egy hónap előtt századunk — megértve a haza felhívását — önként fegyvert fogott
szeretett honunk védelmére, mindenikünk szemei előtt csak a haza szent érdeke állott, s lelke
sedésünk pillanatában nem bírtuk belátni tapasztalatlanságunk mellett a nehézségeket és sanya
rúságokat, melyekkel m á r eddig tetemes erőfogyasztással szembeszállni kellett. Elindultunk
rendeltetésünk u t á n s igyekeztünk legyőzni a táborozásnak előre nem sejtett súlyos szenvedéseit,
t ű r t ü n k a nehéz szolgálatok a l a t t , nem akarva hátra maradni a közös kötelességek teljesítésében,
dacoltunk az idő változó elemeivel, nem is vetve mérlegbe testi elgyengültségünket, mely szá
zadunk egy részének elbetegedését, s szolgálatokra alkalmatlanná tétetését bekövetkeztéié.
Nem akarjuk elsorolni kiállott szenvedéseinket, csak azt említjük fel, hogy mindnyájan a művel
t e b b községek sorába tartozó Rimaszombat városának lakosi vagyunk, köztünk többen megyei
s városi közhivatalnokok, jellevelesek, művészek, s ezeken kívül általában iparűzők s kézműve
sek, kik családokat s gazdaságokat hagytunk legkétesb bizonytalanságában a jövőnek. Többen
szegényebb sorsban helyezve, gyermekeinket s nőinket oly állapotba hagytuk, hogy élelmezésök
nehézségei felett a távolban szorongató aggodalmakkal küzdenünk kelletik, s rettegnünk csa
ládunk állapota iránt, — s félünk azon végínségtől, melynek elgyengültségünk végső pillanatával
családainkra múlhatlanúl be kelletik következni. Megfáradva testben s erőben az eddig szenvedett
tábori sanyarúságok után, midőn az őszi idő tikkasztó viszontagságai a táborozás folytatásánál
egészségünket s ezzel létünket végelzsibbasztással fenyegetik, önmagunk s szenvedő családunk
érdekében, és ezzel szorosan egybefűzött kötelességünkből, kényszerítve érezzük magunkat az
iránt emelni esdő szavainkat, hogy a további őszi táborozás szenvedéseitől felmentessünk.
Okaink a m á r soroltakban rejlenek, csak annyit említünk még ; hogy városi körben nyugalmas
békétől körülövedzve, alkalmunk nem volt megszokni a táborozásnak jelen változó, egészségünkre
károsan ható nehézségeit, s így csodálni néni lehet, hogy századunkban m á r csekély azok száma,
kik testi elgyengülés következtében különbféle betegségeket nem szenvedtek, többen már eddig
súlyos nyavalyákba esvén, hazavitetettek, számosan orvosi gondoskodás alatt sínlenék a posönyi
és nagyszombati kórházakban, s néhányan századunknál, annyira, hogy jelenleg betegeink száma
35 körül jár, s percenként sokan elgyengültségről panaszkodnak; míg honhagyott családaink
sok élelemkereső apát, testvért nélkülözve, egy szorongató kétség súlya a l a t t remegnek.
Nem vonakodtunk mi soha teljesíteni édes hazánk iránti legszentebb kötelességeket; elsők
valánk áldozatul hozni tehetségünket a szorongatott hon oltárára, telhetett pénzbeli ajánlattal
járultunk a közös ügyhöz, számos fiainkat s rokonainkat bocsátók apai áldásunkkal, elébb a
honvédi zászlók alá, később toborzás útján az utóbb alakított szabad csapatokhoz, 4000 népességű
városunk egymás u t á n 220 egyént adott a haza szolgálatára; ezeken felül kiállítá a reá v e t e t t
rendes újoncokat, sőt megyei zászlóaljunkhoz is 8 havi szolgálatra 26 egyént adott, s öszvesen
körülbelől csak néhány hónap a l a t t 300 egyént szolgáltatott. H a ez áldozat városunk népességé
hez arányoztatik; bátran állíthatjuk; hogy aránylag semmi községe e honnak annyit ňem adott
közös honunknak. Mindezek városunk ifjú erejét végkép kimerítek, elvégre 185 egyénből alakúit
századunk élemedett s m u n k á b a n megyengült, s a terhesebb sanyarúságokat nem bírható tagjai
léptek ki, s városunk teljesen kimerítetett. Ily helyzetbe vagyunk mi, s innét ered fő kötelessé
günk önmagunk s elhagyott családunk irányában, megtartani azokat és mi magunkat. — Nem
26 Az OHB ezzel kapcsolatban Perczelhez intézett levelét 1. KLÖM XIII. 248. o.
27 A megrovás nem volt egészen jogos, mert Vidos október 23-án már küldött egy tudósítást az OHB-nak. (OL
H 2. Kossuth Polizei Akten 299.) November 4-én újabb jelentést írt. (Uo. OHB-iratok 1848:2370.)
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vádoltathatunk hazafiúi kötelességmulasztással hazabocsatatásunk után sem, mert Gömör
megye zászlóaljában három nagyobb század 8 havi szolgálatra áll készen, melybe népességünkhöz
irányzott mennyiséget kiállítottuk, kiállítottuk a kivetett rendes újonezokat, s toborzás útján
honvédi csapatokhoz 220 jóreményű fiainkat. Mindent áldoztunk tehát, mi tőlünk csak telhetett,
s bátran elmondhatjuk, hogy édes hazánkért tehetségünk megerőltetésével is áldoztunk. Most
nagy részben családapák, közép- s élemedett korúak, elgyengülten a kiállott táborozás sanyarúságai alatt, esdő szavainkat emeljük a mélyen tisztelt Honvédi Bizottmányhoz, hogy előterjesz
t e t t indokainkat figyelembe véve bennünket családaink ápolására s megtartására a zászlóaljtól
el- és hazabocsátani méltóztassék.
Nem fogunk mi elmaradni haza iránti kötelességünk teljesítésében, sőt, mint eddig, mindent,
mi tehetségünktől telni fog, készséggel áldozni fogunk imádott honunk s nemzeti alkotmányos
szabadságunk érdekében.
Mély tisztelettel lenni nem szűnünk. Köpcsényi táborban Nov. 2. 1848.
mélyen tisztelt Honvédi Bizottmánynak
alázatos szolgái
a Gömör megyei zászlóalj Rimaszombat városi
2k százada.
Tökéletes elismeréssel s hálával méltánylom én a gömöri zászlóalj példás hazafiságát, mellyel
vérét, életét szegény elárult hazánk oltalmára felajánlotta. Ismerem a sanyarúságokat, miket
szenvedett, s szívvéremmel örömest megváltanám azokat. De a benn foglalt kérésre egy kérdéssel
felelek : Meg van már mentve a haza ? — Nincs ; sőt növekedik a veszély, mert Bécs elesett s az
ellenség egész ereje szegény hazánkra agyarkodik. — Most hagyni o t t a hon megmentésének
pályáját annyit tenne, mint példát adni a sereg szétbomlására — s h a e sereg szét bomlanék,
mielőtt újat állítna helyére a hazafiúi lelkesedés — akkor szegény hazánk elveszett; s önöknek,
uraim, pihenésök a szolgaságnak pihenése leszen; — enyim nem, mert én nem élem t ú l hazám szabadságának halálát.
Akarják e h á t a hazát elveszteni? — ha igen akkor nincs mit szólanom.
Most Ó várra ment e vitéz zászlóalj ; ott jól elszállásolva, hazafiúi érzelmeikből ösztönt merítend- ;
nek ö n ö k kitűrni a győzelemig, vagy addig, míg sereget teremthetünk, elég erősét édesanyánkat,
a hazát megmenteni a dicsőségnek ösvényén, melyen Önöket a nemzet hálája kísérti. 28
A magyar nem hagyja el hazáját.
Eredeti tisztázat, Kossuth
folyamodványa.

sh. hátiratával.

OSZKK

Analekta

10 204. A Gömör megyei

zászlóalj

17.
:••

Komárom, 1848. november 7.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Farkassányi Sámuel

kormánybiztosnak29

A komáromi vár megerősítéséhez s tökéletes biztosításához még sáncolások lévén szükségesek,
oda utasítom ö n t , hogy haladéktalanul Mecenzéfre siessen, és ott mennél nagyobb számú sánc
ásáshoz szükséges munkásokat szerezvén, ezeket rögtön ide, Komáromba szállítsa, ha másként
nem lehet, kötelezőleg.
A munkások egy megyei tisztviselő kíséretében előfogatokon minél gyorsabban ideszállíttassa
nak. A munkabérük minden köböltől 1 frt. 24 kr., az idejövetelek és visszamenetelek pedig 20
pfkr. leend napidíjuk. Az előfogatok állomásonként, minden 6 emberrel 1 szekér, nyugatványozandók, a munkások idejövetelökre fizetendő napidíjaik fedezésére való költség a kassai hadipénztár
ból előlegezendő ö n nyugtatványa mellett.
Elvárja ö n t ő l a haza, hogy a vészteljes perceiben minden erélyességet óda fordítandja, hogy
minél nagyobb számban munkásokat minél gyorsabban szállíttasson ide. 3 0
Eredeti tisztázat. Borsod megyei Levéltár. Farkassányi

Sámuel kormánybiztos iratai. 47. sz.

28 Görgei november 17-én levélben értesítette Kossuthot arról, hogy a Gömör megyei zászlóalj négy századának
nemsokára lejár a szolgálati ideje, s ezután el akarják hagyni a tábort. (Görgey Artúr: i. m. I. k. 244. o.) November
25-én e négy század parancsnoka, Sebők István százados levélben kérte Görgey Kornélt, a 6. dandár parancsnokát,
hogy a négy századot engedje haza. Görgey Kornél őrnagy javasolta a kérés teljesítését, s a kérést Görgey Artúr to
vábbította Csány László kormánybiztoshoz. Csány beleegyezett hazaengedésükbe, de elrendelte, hogy fegyvereiket
vegyék el, s fordítsák a fegyvertelen honvédzászlóaljak felfegyverzésére. Néhány nappal ezután az említett négy szá
zad haza is tért, az ottmaradt kettőt pedig beosztották a zempléni önkéntes mozgó nemzetőrzászlőaljba. (OL H. 103.
Csány László kormánybiztos. 12. doboz. Nem iktatott beadványok, d. sz.)
29 Farkassányi Sámuel, 1848. októberétől decemberéig Abaúj megye kormánybiztosa, utána 1849. júliusáig had
seregélelmezési biztos. Várfogságot szenved.
30 Az iratot közölte: Deák Gábor—Gyimesi Sándor: Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város
történetéhez. Miskolc, 1965. 112. o. Az eredetivel való összevetéskor azonban kiderült, hogy a közlés hiányos, t öbb szó
is kimaradt. Ezért döntöttünk az újraközlés mellett. Az ügy folytatására vonatkozó iratokat 1. uo. 113—115. o.
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18.
Budapest, 1848. november 10.
Kossuth, az OHB elnöke nyüt rendelete Máriássy János alezredesnek?1
Nyílt rendelet,
melynél fogva Máriássy János alezredes s az aradi tábor parancsnoka mindaddig, míg ezen tábor
parancsnokságát viendi, ezennel a nemzet nevében felhatalmaztatik, hogy az elfogott pártütőket,
kikre a honárulás bűne hárul, haditörvényszék elibe állíthassa, s ha a törvényszék által elítéltet
nének, rajtuk az ítéleteket végre is hajthassa. Az eljáró haditörvényszók jegyzőkönyvét a Hon
védelmi Bizottmánynak bemutatni tartozván.
Másolat. OHB-száma: 1848:4247. OSZKK Fol. Hung. 3274. Máriássy János:
az 1848/9. évi szabadságharcz alatt végzett szolgálataimra. 103. f.

Visszaemlékezések

19.
Budapest, 1848. november 18.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Vidos József kormánybiztosnak
A nemzetőrségi őrnagyoknak kinevezése kizárólag csak a kormány által történhetik, amely
nem idegenkedik az illető hatóságok ajánlatát is — ha lehetséges — figyelembe venni. Miután
azonban jelenleg a körülmények olyak, melyek a n. őrségi főtiszti hivatalok a katonai ügyekben
jártas egyénekkeli ellátását igénylik, tehát Ivánkovichot 3 2 illető ajánlata a kormánybiztosoknak 8 3
el nem fogadtathatott. Biztosan reményli azonban a Honvédelmi Bizottmány, s elvárja a kor
mánybiztos urak hazafiúságától, hogy ezen ügyet lemondásuk ürügyéül most, hol a haza minden
egyes polgár szolgálatját annyira igényli, nem használandják; sőt működéseiket továbbá is a
haza javára folytatni fogják.
Eredeti tisztázat. OHB-száma:

1848:3208. OL P 701. Vidos-család levéltára, 1848-as iratok.
20.

Pest, 1848. november 23.
Stutter Ferenc elnöki titkár3* értesítése a liadugyminisztériumnak

Kossuth

megbízásából

Kiss tábornok úr 35 hihetően ma megérkezendik Pestre, s jelenteni fogja magát a tisztelt mi
nisztériumnál is. Méltóztassék ez alkalommal értesíteni nevezett tábornok urat, hogy a Honvédi
Bizottmány elnökét is azonnal meglátogatni szíveskedjék.
Stuller fogalmazványa.

OL H 2. OHB-iratok.

66. doboz. Vegyes iratok.
21.

Pest, 1848. november 26.
Kossuth, az OHB elnöke levele báró Blagoevié Imre

altábornagyhoz36

A haza állapotja a rác lázadás ellenébeni offenzív fellépést halaszthatlanná teszi, s ottani had
seregünknek tétlen veszteglését tovább egyáltalán nem engedi.

31 Máriássy János, 1868-tól báró (1822—1905), 1848 szeptemberétől a tiszántúli önkéntes mozgó nemzetőri kerü
let, majd az ennek fegyveres erejéből kialakuló aradi ostromsereg parancsnoka. 1849-ben dandár-, majd hadosztály
parancsnok az I. hadtestben. Legmagasabb rangja ezredes. Várfogságot szenved.
32 Ivánkovich János (1807—1877), 1848-ban országgyűlési képviselő, Kőszeg nemzetőr őrnagya. 1849 júliusától
a megye kormánybiztofa. Emigrál.
33 Vas megyének ekkor három kormánybiztosa is volt : Vidos József, Békássy Imre és Széli József.
34 Stuller Ferenc (1806—1874), 1848-ban előbb a pénzügyminisztérium, majd az OHB titkára, 1849 áprilisától a
kormányzóelnöki iroda igazgatója. Világos után halálra ítélik, majd amnesztiában részesül.
35 Kiss Ernő (1799—1849), a es. kir. ezredes, 1848-ban honvéd vezérőrnagy, hadtestparancsnok, 1849-ben altábor
nagy, országos főhadparancsnok. Az aradi vértanúk egyike.
36 Blagoevié Imre, báró (1778—1850), cs. kir. altábornagy, szlavóniai főhadparancsnok. 1849. február—márciusában
megkísérli osztrák kézre juttatni Péterváradot, ennek ellenére a cs. kir. hadbíróság vizsgálatot indít ellene. Vizsgálati
fogságban hal meg.
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Ennek következtében Kiss, Vetter 3 7 és Bakonyi 3 8 tábornok uraknak az ide mellékelt rendelet
a d a t o t t ki 39 , melynek erélyes végrehajtása a hazára kiszámíthatlan nyereséget, a végrehajtókra
pedig nagy dicsőséget árasztand.
A terv kivitele Excellenciádnak hatályos közremunkálását is igényelvén, azt Excellenciádnak
azon szíves kérés mellett van szerencsém közleni, hogy ha egészségi állapotja, engedi az egész
operációt személyesen vezérleni, mindenesetre pedig a nevezett tábornok urakkal értekezve, a
kitűzött cél szerencsés véghezvitelére a részletes diszpozíciók megállapításával közredolgozni;
s különösen is a tervben megemlített kombináció szerint a sikert biztosítani méltóztassék. 40
A legszívesebb tisztelettel
Kossuth sh. tisztázata, 08ZKK

Levelestár.

22.
Pest, 1848. november 26.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Lukinich Mihály

kormánybiztosnak*1

Kormánybiztos úrnak f. h. 24-ről a Sopronban tartandó hetivásárok iránt kért utasítás tár
gyában kelt feliratára válaszoltatik, miként tekintetbe vévén azon körülményt, nehogy akár
Sopron városának lakosai, akár pedig környéke élelmi cikkekben hiányt szenvedjen, a Sopron
városában tartandó hetivásárok a legnagyobb óvatossággal megengedendők ugyan; — mind
azonáltal Ön erélyességétől megvárja az Országos Honvédelmi Bizottmány, miként a legjobb és
legszigorúbb rendszabályokat fogja megtenni, hogy a csempészés Ausztriában minden módon
akadályoztassák, a történhető visszaéléseknek eleje vétessék. 42
Eredeti tisztázat. OHB-száma:

1848:3373. OL H 114. KKb. Lukinich Mihály iratai. 140. sz.
23.

Pest, 1848. november 26.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása a
hadügyminisztériumnak
Mindazon adatok, melyek Kolozsvár városának legközelebbi feladásáról eddig beérkeztek,
elegendőnek t a r t a t v á n arra, hogy báró Baldacci Manó tábornok 4 3 hadiperbe fogattassék, perbe
fogatását a Honvédelmi Bizottmány elhatározta, s ennek foganatba vételét a hadügyminiszté
riumnak ezennel meghagyja. 44
Eredeti tisztázat. OHB-száma:

1848:3780. OL H 89. Hadügyminisztériumi

vegyes iratok. 5.

d.l.fasc.

37 Vetter Antal (1803—1882), es. kir. alezredes, 1848 szeptemberétől honvéd ezredes és hadosztályparancsnok,
novembertől a honvéd vezérkar főnöke. December végétől január elejéig helyettes hadügyminiszter. 1849 már ciusában altábornagy, fővezér. Júniustól a bácskai csapatok parancsnoka. Emigrál.
38 Bakonyi Sándor, báró (1805—1853), a cs. kir. 2. gyalogezred ezredese, 1848 októberétől honvéd vezérőrnagy,
hadtestparancsnok. Decemberben kilép. A cs. kir. hadbíróság megfosztja rangjától.
39 Az említett rendelet nincs az irat mellett, de valószínűleg a november 30-ân a szerbek bánsági táborai ellen
indított támadás tervét tartalmazta. Kossuth valószínűleg e terv megbeszélésére hívatta magához Kiss Ernőt (1. a
21. iratot). Ugyanezen a napon utasította Vetter tábornokot, hogy ne küldjön fel több segéderőt a feldunai táborba,
hanem próbálja meg elfoglalni Aradot, s űzze vissza a Maros völgyében vagy Temesvár felől esetleg előretörő ellen
séget (KLÖM XIII. 539. o.). Szintén ezen a napon értesítette e tervről Czetz János őrnagyot, a felső-erdélyi hadtest
parancsnokát. (KLŐM XIII. 536. o.)
40 A november 30-án megindított támadás nem járt sikerrel. A hosszú vonalon elosztott magyar csapatok há rom
oszlopban indultak meg ördöghídja, Alibunár és Tomasovác ellen, de csak az ördöghídja elleni támadás járt sike rrel.
A támadást december 4-én Kiss Ernő vezényletével megismételték, de a csapatok hiányos együttműködése miatt
ezúttal is sikertelenül.
41 Lukinich Mihály 1848-ban Sopron megye kapuvári kerületének képviselője, novembertől decemberig a megye
kormánybiztosa.
42 Az iraton levő hátirat szerint „Kiss Lajos képviselőnek meghagyatott, hogy kellő óvatosság mellett a heti
vásárok tartását engedje meg".
43 Baldacci Manó báró (1807—1852), cs. kir. ezredes, az erdélyi magyar erők főparancsnoka. November végén
Kolozsvár elvesztése miatt leváltják. Olmützben várfogságban hal meg.
44 Az irat mellett a hadügyminisztérium november 29-én és december 16-án 87797926. szám alatt kiadott intéz
kedéseinek fogalmazványai találhatók. 1. Megbízás Weinzierl hadbírónak Baldacci perének lefolytatására. 2. Értesí
tés az OHB-nak Weinzierl megbízatásáról. 3. Baldaccit Budapestre hívják. 4. Kérik a főhadparancsnokságo t, adjon
javaslatot a bíróság tagjaira.
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24.
Pest, 1848. november 30.
Kossuth, az OHB elnöke értesítése Sopron város közönségének
Mielőtt a Honvédelmi Bizottmány e városnak folyó hó 25-én kelt felírását vette volna, Lukinich
Mihály kormánybiztos úrnál m á r előlegesen november 24-én intézkedett, miszerint, nehogy e
város és környéke élelmi cikkekben hiányt szenvedjen, a szokott hetivásárok a jelen körülmények
ben kellő óvatossággal megtartassanak. 4 5
Nem kétli a Honvédelmi Bizottmány, hogy ezen, m a ismét megújított intézkedésének várt
foganata lesz; 46 s valamint e városnak eddigi hű hazafiságát örömmel tapasztalta, úgy jövendőre
is reményű, hogy e város lakosai azon türelmeket, melyeket reájok s a vidékre a hadi állapot
idéz, a haza és alkotmányos szabadság érzelmével enyhítendik. Meghagyatván a kormánybiztos
nak, hogy a hadi állapot sanyarúsagait a lakosságnál a lehetőségig enyhíteni főbb gondjának
ismerje.
A hadügyminisztérium útján megtétettek az illető rendelkezések, hogy e város polgári hatósága,
mennyire a hadi operációk veszélyeztetése nélkül lehet, teljes épségben fenntartassák.
Korabeli másolat. OHB-száma:

1848:4102.

OL H 114. KKb.

Lukinich

Mihály

iratai. 228. sz.

25.
Budapest, 1848. december 10.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Madarász László OH B-tagnak*7
Nyáry Pál bizottmányi tag 4 8 által aziránt értesítettem, hogy Müller ezredes a Wasa ezredből, 49
ki nemrégiben ezrede kormányának átvétele végett a felső táborba utazott, többek előtt azon
nyilatkozatot t e t t e volna, miként ő, mihelyt szerét teheti, ezredével az ellenséghez fog átmenni ;
mások előtt ismét azt monda, hogy a Wasa ezred, melynek átvétele végett felmegyen, aként van
hangolva, hogy csak az alkalmat lesi az ellenséghez átszökésre, azért megyén tehát, hogy az
ezrednek ebbeli szándékát meghiúsítsa. 50
Minthogy pedig a Wasa ezred hadviseléseink legelejétől kezdve magát mindig vitézül viselte,
s ügyünk irányában ragaszkodást tanúsított; — én e két, egymással ellenkező állítások közül az
elsőt hívén valószínűbbnek; — de azon esetben is, ha a második feladás állana, mindenesetre
gyanús Müller, mivel ezt fel nem jelentette; i n d í t t a t v a éreztem tehát magamat nyomban aként
intézkedni, hogy nevezett Müller ezredes onnan, ahol e részben kibocsátott rendeletem találandja,
egy térparancsnoki tiszt kíséretében tüstént ide Pestre rendeltessék.
Müller most az említett tiszt kíséretében i t t van, a Fejér Hajó vendéglőben. 51
Felszólítom ennélfogva hivatalosan bizottmányi tag urat, hogy az itteni főhadbírót magához
vévén, egyszersmind pedig Nyáry Pál bizottmányi tag által magát az adatok iránt inform áltatván,
Müllert szólíttassa fel az ellene felhozottakról deklarációra; úgy azonban, hogy ezen deklarációra
neki ne hosszú konceptuális ú t adassék, hanem rögtönösen lépessék meg a kérdéssel, s kívántassék
tőle a felelet. S ha ennek következtében a hadbíró forma szerónti vizsgálatot fogna szükségesnek
látni, e részben a bizottmányi tag úr a szükséges lépéseket tegye meg. Mindenesetre az ügyet a
tapasztalandókhoz képest végelhatározás végett a Honvédelmi Bizottmánynak terjessze elő,
Müller személyének bátorságban léte iránt figyelemmel leendvén. 5a
Eredeti tisztázat. OHB-száma:
ban: ORPO) 1848:202.

1848:5029. OL H 95. Országos Rendőri és Postaosztály

(továbbiak

45 L. a 22. iratot.
46 Kossuth e napon Lukinichfcoz írott újabb utasítását 1. KLÖM XIII. 605. o.
47 Madarász László (1811—1909), a csákvári kerület országgyűlési képviselője, az OHB tagja, az Országos Rend
őri és Postaosztály vezetője. Emigrál.
48 Nyáry Pál (1806—1871), 1848-ban Pest megye első alispánja, országgyűlési képviselő, az OHB tagja és helyet
tes elnöke. Várfogságot szenved.
49 Müller Károly (1794—?), cs. kir. őrnagy a 60. gyalogezredben. Decembertől honvéd ezredes, az ezred parancs
noka. 1849. január elején Pesten jelentkezik a cs. kir. csapatoknál. Nyugalmazzák.
50 Kossuth már december 7-én utasította a hadügyminisztériumot Müller Pestre rendelésére. KLÖM XIII. 676—
677. o. Másnap írt ez ügyben Csánynak is. Uo. 680. o.
51 Madarász s. k. megjegyzése: „Magyar Királynál 32. sz. alatt."
52 Madarász másnap, december 11-én reggel 10 órakor személyesen hallgatta ki Müllert. A jegyzőkönyvet is maga
írta:
„l-ő kérdésre: az nem igaz, és ostoba állítás volna, mert az ezred szétosztva lévén több helyekre, ez magában lehe
tetlen volna; azonkívül miután ő az esküt a magyar alkotmányra letette, azt híven meg akarja tartani, s ha el akart
volna távozni Magyarhonból, azt régen megtehette volna, de eszében sem volt.
2-ik kérdésre: Soha nem mondotta senkinek, és nem is mondhatta, mert jobb szellemű katonaságot nem ismer;
azt is megjegyezvén, hogy még Verbászon volt zászlóaljával, oly hangzatban tudta tartani a tisztikart, hogy tőle egy
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26.
P e s t , 1848. december 14.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Almásy Ernő

őrnagynak5*

Sillye Gábor kormánybiztos 5 4 az 52-k zászlóalj kiállítása u t á n az 53-knak is kiállításával lévén
megbízva; 5 5 nehogy a szerteágazó gondoskodások, melyekkel halmozva van, a Bocskai-lovasok 56
felszerelése körül idézzenek elő némi a k a d á l y o k a t ; intézkedtem, s aziránt a nevezett kormány
biztost már u t a s í t o t t a m is, miszerint a Bocskai-lovasoknak csupán felszerelési p é n z t á r á t kezelendi, és az újoncozásról gondoskodandik. 5 7 Ami t e h á t a sokszor nevezett Bocskai-lovasok egyébk i n t i felszerelését és kiállítását illeti, erre nézve rendelem, hogy az erészbeni teendőket őrnagy úr
ismerje kötelességének.
Korabeli másolat. OHB-száma:
1848:5496.
(továbbiakban: HM Ál)
1849:2715.

OL H 75. Hadügyminisztérium.

Általános

iratok,

27.

Kossuth,

Budapest, 1848. december 19.
az OHB elnöke utasítása Ujházy László

kormánybiztosnak59

Halasy E d e kormánybiztos 5 9 f. hó 10-ről írt jelentésében az iránt t u d ó s í t v á n a Honvédelmi
B i z o t t m á n y t , hogy azon 436 d a r a b vadászpuska, mely a Honvédelmi B i z o t t m á n y 3475-ik számú
rendelete szerint általa a hontiaknak visszaadandó l e t t volna, kormánybiztos úrhoz küldettek
fel; ezennel u t a s í t t a t t i k kormánybiztos úr, hogy a fentebb említett p u s k á k a t a hontiak számára
Esztergomba küldje le. 60
Eredeti tisztázat. OHB-száma:

1848:5485. OL H 114. KKb.

Ujházy László kormánybiztos

iratai.

sem távozott, holott más századból többen léptek ki, s e tárgyban már mindent elbeszélt ÍTyárynak, kinél épp most
volt annak hivatására. Megjegyzé mégis, hogy Csekonich őrnagynál lévén estelin, olvasta az Ungarba, hogy seregünk
visszavonulna Győr íelé, s mint tapasztalt katona, tudván, mily veszélyes a visszavonulás, ha nincs felügyelő; aképp
nyilatkozott, hogy sietnie kell, hogy most ezredéhez minél előbb érhessen ; s ha tudta volna, hogy ezrede rossz szel
lemű, kötelességének tartotta volna a hadügyminisztériumnak bejelenteni.
E tárgyban ő sértve érezvén magát, vizsgálatot kívánt."
Az ügyben Madarász megkereste Nyáryt is, aki a következőket írta:
„Édes barátom!
À dolog így áll: Müller ezredesnek egy jóbarátja, kit, ha szükség lesz reá, meg fogok nevezni, azt beszélte, hogy
Müller ezredes azért siet a táborba, mert úgy esett értésére, hogy ezrede át akar menni az ellenséghez, s ezt meg akarja
akadályozni. — Most már az a kérdés: minő adatai voltak Müllernek, melyek őt ezen nyilatkozatra bírták? — Kér
lek tehát, mindenek előtt ezt a kérdést tedd neki; ha tagadná, akkor kénytelen leszek a forrást is megmondani, honnan
ezen hír hozzám jött; addig, miután asszonyoktól hallottam, nem szeretném őket kompromittálni."
Madarász sk. feljegyzése szerint: „Ennek folytán Nyáry Pál úr egyedül Csekonich őrnagyot nevezvén meg, s attól
kerek tagadást nyervén, továbbintézkedés lehetlenült."
December 14-én szintén sk. levélben tudatta az ezredessel a következőket: „Miután Ezredes urat Ezredes úrnak
ön kívánatára tett lépések után legkevesb adat sem terhelné, szerencsém van ez azon kéréssel tudatni, hogy nekem
adott szavát ezennel visszaadván, hazaflúságáról esmért ezredénél minél elébb megjelenni szíveskedjék, mert a hazá
nak hű fiainak vitéz karjaira szüksége van."
53 Almássy Ernő (1818—1849), kilépett es. kir. főhadnagy, 1848-ban előbb nemzetőr, majd honvédőrnagy, osztály
parancsnok a 17. huszárezredben. Kolerában hal meg.
54 Sillye Gábor (1817—1894), 1848-ban Hajdúböszörmény országgyűlési képviselője, a Hajdú-kerület kormány
biztosa, 1849 júliusától a kerületen kívül Szabolcs megye és Debrecen kormánybiztosa is. Várfogságot szenved.
55 Az 52. és 53. honvédzászlóalj gyalogságának szervezését Sillye 1848 novemberében kezdte meg a Bocskai-csapat
gyalogságából.
56 A 17. (Bocskai) huszárezred szervezését 1848 novemberében kezdték meg a Bocskai-csapat lovasságából. E csa
pat lovasságából egészítették ki az Itáliában harcoló 5. huszárezred legénységét is.
57 Kossuth e napon Sillyéhez írott levelét 1. KLÖM X I I I . 740. o.
58 Ujházy László (1795—1870), Sáros vármegyei főispán, 1848-ban pozsonyi kormánybiztos. 1849-ben a Radical
Párt elnöke, komáromi kormánybiztos. Emigrál.
59 Halassy Ede, Komárom megye kormánybiztosa, az udvardi kerület országgyűlési képviselője. Január elején
jelentkezik Windisch-Grätznél.
60 Ujházy hátirata: „E tárgyban g. Lázár megkeresteten[dő], adjon felvilágosítást, nincsenek-e Kammermayernél?"
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28.
Pest, 1848. december 20.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Madarász László

OHB-tagnak

Gróf Zichy Lipót alezredes, a legközelebbi mosonyi győzelem egyik hőse 61 pár napi szabadság
gal azért j ö t t le, hogy nejéről és gyermekéről, kik Abaújban Sepsiben laktak, de Schlik 62 beütése
következtében onnan elmenni kényszerültek, tudomást szerezhessen.
E g y ily hősnek csak pár órai távolléte is a seregtől pótolhatlan kár lehet, de más részről méltá
nyos, hogy a férj és apa megnyugtattassék kedveseinek hol- és miképp léte iránt.
Ezért ezennel felhívom Ont, legyen szíves minden követ megmozdítani arra nézve, hogy gróf
Zichy nejének és gyermekének holléte iránt lehető leghamarább megnyugtattassék.
Jelesül legyen szíves egy futárt Szemeréhez küldeni avégett, hogy ő vagy Besenyőn, a Szirmaycsalád székhelyén, vagy o t t a környéken eziránt minden buzgósággal bizonyos tudomást igye
kezzék szerezni, s ö n t rögtön értesíteni, miszerint a gróf megnyugtatva a táborba visszamehes
sen. 68
Eredeti tisztázat. OHB-száma:

1848:6234. OL H 95. ORPO

1848:394.

29.
Budapest, 1848. december 21.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása az Országos Rendőri és

Postaosztálynak

64

A Turszky-ezredbeli tisztekre nézve a rendőrségnek következendő utasítások a d a t n a k :
Binder ezredes 65 nyugalmaztatván, ittmaradása a benyújtott reverzális mellett megengedtetik.
Binder ezredes úr előterjesztésére Obholzer János ezredi lelkész, Meingasser József tábori
orvos és Sántus János ezredi segéd és főhadnagy 66 folyamodóknak becsületszavuk lekötése mellett,
hogy sem szóval, sem t e t t e l Magyarország ellen fel nem lépnek, — megengedtetik a magok
költségököni i t t m a r a d h a t á s .
Schwarzer százados volt katonai uszodai parancsnok számadásai tisztába hozatala- és bevégzé
sére még 8 napig Pesten maradhat, de ez idő a l a t t rendőri felügyelet alá helyezendő. 67
Eredeti tisztázat. OHB-száma:

1848:6267. OL H 95. ORPO

1848:447.

30.
Budapest, 1848. december 25.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Madarász László

OHB-tagnak

68

ö n n e k f. hó 22-kéről 447. szám alatt kelt jelentésére válaszoltatik, miszerint Obholzer János
ezredi lelkésszel, miután váci születésű, úgy kell bánni, mint azon többi tisztekkel, kik magyar
létükre az esküt megtagadták, ti. be kell őt záratni.
Sántus adjutánst érdeklőleg, kiről az hozatik fel, hogy kivételes patrocíniumra érdemesítve
lett, a Honvédelmi Bizottmány semmi kivételt nem teszen.
Eredeti tisztázat. OHB-száma:

1848:6385. OL H. 95. ORPO

1848:574

61 Zichy Lipót, gróf (1805—1869), cs. kir. őrnagy, a szabadságharcban honvédezredes, dandárparancsnok. 1849. ja
nuárjában kilép, a cs. kir. hadbíróság megfosztja rangjától. — Az említett mosoni győzelem 1848. december 18-án
volt.
62 Schlik von Bassano und WeissMrchen, Franz. gróf (1798—1862), cs. kir. altábornagy, hadtestparancsnok. Nyug
állományú lovassági tábornokként hal meg.
63 Madarász december 21-én felvilágosítást kért Zichy feleségének hollétéről Irányi Dániel és Vay Lajos kormány
biztosoktól és Szemerétől. December 25-én Gyarmas ( ?) József futár jelentette, hogy Zichy Lipót családja Sepsiben
van. OL H. 95. ORPO 1848:533.
64 A volt cs. kir. 62. gyalogezred azon 29 tisztjéről van szó, akik nem voltak hajlandók letenni az esküt a magyar
alkotmányra. Kossuth először december 13-án írt ügyükben a hadügyminisztériumnak (KLÖM XIII. 724.); decem
ber 19-én pedig utasította a hadügyminisztériumot, hogy a tisztek között levő magyarokat tartóztassa le, a többieket
pedig becsületszavuk és írásbeli nyilatkozatuk mellett, hogg Magyarország ellen két évig nem harcolnak, helyeztesse
a rendőrség felügyelete alá. (Uo. 814. o.)
65 Binder Tivadar (1793—?), a cs. kir. 62. gyalogezred ezredese. 1849 januárjában jelentkezik a cs. kir. csapa
toknál. Nyugalmazzák.
66 Sántus nevét Madarász kihúzta, és odaírta mellé: „magyar".
67 Madarász december 22-i válaszában jelentette, hogy Obholzer János váci születésű pap, tehát ugyanúgy ma
gyar, mint Sántus; mit tegyen hát velük? L. a 30. iratot.
68 L. a 38. iratot és a hozzáfűzött jegyzetet. Mellette Madarász két átirata december 27-ről. 1. A hadügyminiszté
riumnak, hogy Sántust az eskü letétele után főhadnagyként, Obholzert pedig lelkészként alkalmazzák. 2. Mitisz tér
parancsnoknak, hogy december 28-án reggel 9 órára rendelje a rendőri hivatalba Sántust és Obholzert.
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31.
Pest, 1848. december 25.
Kossuth, az OHB elnöke átirata Nyáry Pál

OHB-tagnak

69

Szemere Bertalan honv. bizottmányi t a g éppen most jelenti Irányi Dániel k. biztos 70 ú t j á n — ,
miképp a miskolci sereg számára még vagy 1000 darab ruha szükségeltetik; mindazáltal azon
megjegyzéssel, hogy ha a Bocskai-csapatnak megrendelt 1200 ruha elérkezik, akkor erre sem
leend szükség ; véleményem szerint úgy kellene intézkedni, hogy legalább 600 darab szűrnadrág s
ködmön küldessék Miskolcra, csak az a kérdés, lehetséges-e ? mert Sillye küldeményére egyáltalá
ban nem számitok, Mészáros pedig 28-kán támadni akar.11
Eredeti tisztázat. A kurzívval szedett sorok Kossuth sk. betoldásai. OL H 2. OHB-iratok.
Vegyes iratok, d. sz.

66. doboz.

32.
Kossuth,

Pest, 1848. december 26.
az OHB elnöke hátirata Mészáros Lázár hadügyminiszter 1848. december 24-i
utasítás Madarász László OHB-tagnak

levelén;

Tisztelt Honvédelmi Bizottmányi Elnökség!
Az ide mellékelt levélborítékból méltóztasson kivenni, hogy még a magam személye, mely egy
sereg vezényletével van megbízva, nem m e n t a kutatástól. Fáj ez egy becsületes embernek, ki
hazafiságának nem csekély jeleit a d á ; fáj annál inkább, mivel ily fölöttei titkos őrködést mivel
sem érdemiette meg. S így vagy érdemlek bizalmat, vagy nem ; ha igen, úgy az ily méltatlanságtól
biztosíttatni kérem m a g a m a t ; ha nem, úgy minden hivatalaimat kész vagyok letenni, amint is
eltökéllettem mindannyi egyes főbb hivatalnokoknak és seregvezényleteknek tudtokra adni,
hogy nekem magányleveleket ezentúl ne írjanak.
Miskolc, 24-dik X-ber 848.
Mészáros Lázár
Madarász László úr legyen szíves a bennírt dolgot invesztigáltatni, váljon a postán, rendőrség
nél vagy pedig (mert a boríték címzése hivatalos) a hadügyminisztériumnál történt-e a levél fel
bontása; s engem a vizsgálat eredményéről tudósítván, mindenesetre megtiltani, hogy a levél
bontók a kormány s miniszter leveleit ne bontogassák. 78
Mészáros sk. tisztázata Kossuth sk. hátiratával. OHB-száma: 1848:6660. OL H 95. ORPO

1848:572.

33.
Pest, 1848. december 27. körül 7 3
Az OHB rendelete Bernáth Zsigmond
főispánnak.7i
A Honvédelmi Bizottmány herceg Woroniecki Józsefet 76 megbízta, hogy Magyarországban,
úgyszintén az ország határain kívül Magyarország szolgálatára és védelmére önkéntes csapatokat
alakítson és felfegyverezzen. 76
E nagy fontosságú megbízásnak végrehajtására a fentnevezett herceg a szükséges rendele
tekkel, utasítással, úgy a megkívántató és az ügy első stádiumára kellő pénzösszeggel egy időre
el van ugyan látva ; minthogy azonban megtörténhetik, hogy a megbízott herceg egyik vagy másik
csapatjával Galíciából Ung megyén keresztül az országba átjönni óhajt, s evégre rögtöni szüksé69 Szemere jelentését Kossuth hátiratával együtt 1. KLÖM XIII. 896. o. A jelentés december 24-én kelt.
70 Irányi Dániel (1822—1892), a márciusi ifjak egyike. 1848-ban az igazságügyminisztérium titkára, Pest város
képviselője, ősztől Sáros megye kormánybiztosa. 1849. április végétől budapesti kormánybiztos. Emigrál.
71 Mészáros Lázár (1796—1858), a cs. kir. ezredes, 1848-ban a Batthyány-kormány hadügyminisztere. Decembertől
1849. januárig hadtestparancsnok. A trónfosztás után lemond a hadügyminiszterségről. Júliusban fővezér. Emigrál.
— A Kossuth által említett támadás eredményezte december 28-án a szikszói összecsapást, amelyben rövid ágyúzás
után Mészáros visszavonult.
72 Madarász december 27-én értesítette Kossuthot, hogy az említett levelet mint hivatalos iratot Mészáros távol
létében Zelenák Sándor hadügyminisztériumi irodaigazgató bontotta fel.
73 A közlő az iratot október 10-i dátummal közölte, ez azonban nyilvánvalóan téves. Woroniecki az említett meg
bízatást csak december 27-én kapta.
74 Bernáth Zsigmond (1790—1882), 1848-ban Ung vármegye főispánja és kormánybiztosa.
75 Józef Woroniecki, {'!—1885) december végétől egy lengyel gerillacsapat szervezője a Felvidéken. Áprilistól a
lengyel légió dzsidásosztályának parancsnoka, majd térparancsnok a gyulafehérvári ostromseregnél. Emigrál.
76 A megbízást 1. KLÖM XIII. 904—905. o.
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geinek fedezésére bizonyos összegre szüksége talál lenni, nehogy valami hiány vagy fennakadás
legyen, a Honvédelmi Bizottmány jónak találta a pénzügyminisztériumnak a mai napon meg
hagyni, hogy Főispán úrnak fennemlített célra 15 000 pftot utalványozzon, az ungvári álladalmi
pénztár által kifizetendőt.
A kormány ebbeli intézkedését azon bizodalomnál fogva tudatja Főispán úrral, mellyel Főispán
úr személye iránt viseltetik, s kéri, hogy ezt senkivel sem közölni, ellenben herceg Woronieckit
fontos vállalatában mindenképp támogatni méltóztassék.
Fogalmazvány? A Vörös Antal gyűjtemény 965. sz. irata alapján közölte Pálóczi Edgár:
ecki—Korybut Miecislav herceg c. Írásában. História, 1928/7—8. sz. 71. o.

Woroni-

34.
Pest, 1848. december 31.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Madarász László

OHB-tagnak

Ezennel megkerestetik biz. t a g úr, hogy azon 500 német tüzért, kik Pesten vannak, haladék
nélkül szállíttassa a Jászkunságba.
Kelt Pesten, dec. 31-én 848.
a Honvédelmi Bizottmány elnöke
Kossuth Lajos
Tovább nem lehet várakozni az elszállítással; azonnal oda, ahová jónak látja. 77
Eredeti tisztázat. Az utóirat Kossuth sk. írása. OL H 95. ORPO 1849.1. kútfő, 333. tétel
35.
Pest, 1848. december 31.
Kossuth, az OHB elnöke utasítása Szabó Zsigmond

alezredesnek79

Szíves ajánlata következtében is megkérésen Alezredes urat, hogy válogatott emberekből
álló, és teljes bizalmat érdemlő hű tisztek vezénylete alá helyezendő egy erős kompániát a Szolnok
felé vezető vasút udvarba kiállítson avégett, hogy ha a kormány szükségesnek találná még az
éjjel Szolnokra utazni, az fedezetül szolgálhasson. Kérem jelentését, h á n y órára leszen ott ezen
fedezet.
Kossuth sk. tisztázata. OL R 306. Katonai iratok. 5. cs. Szabó Zsigmond

iratai.

36.
Pest, 1848. december 31.
Az OHB két utasítása a.) a vasúti szállító hivatalhoz b.) a vasútigazgatósághoz
a.)
A fegyvergyár és személyzete ezennel vasútvonalon Szolnokra küldessen.
b.)
Meghagyatik a vasútigazgatóságnak, hogy holnap déltájban a fegyvergyár számára két vonalt
(treent) készen tartson.
Fogalmazványok.

OL H 2. OHB-iratok.

66. d. Vegyes iratok, d. sz.

77 Az említett tüzérek a cs. kir. 5. tüzérezred tagjai voltak, s hadifogolyként a lőszergyártásban dolgoztak.
78 Szabó Zsigmond (1799—1882), cs. kir. százados, 1848-ban honvéd alezredes, dandárparancsnok. 1849-ben ezre^
des. A komáromi várőrség tagjaként amnesztiát kap.
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37.
Hely és d á t u m nélkül (Budapest, 1848, december 31, körül)
Az OHB (?) kiáltványa a hadsereghez
Vitézek !
A haza m e g s z o k t a remélleni bennetek s várni tőletek Magyarország megmentését.
É s ti e reménynek megfelelótek, s ellenségeink nem egyszer érezték fegyvereitek súlyát.
Vitézek! Erdélyből örömhíreket kaptunk, Kolozsvár a miénk! A székelyek újra felkeltek,
Brassót bevették. Bem tábornok írja, miképp remólli, hogy nemsokára Magyarországot Erdély lyel megjándékozandja. 79
Az aldunai lázadás fészkei nagyobb részt szetdúlattak; most rátok néz az egész haza, tőletek
várja, hogy szívét, Budapestet megóvjátok az ellenség fegyvereitől.
Vitézek! Az egén még a sukorói nap süt. 8 0 Emlékezzetek a diadal napjaira! Ti az ellenség szá
mával soha nem gondoltatok ; ott áll előttetek, verjétek meg !
Fel vitézek! Lobogjanak a zászlók, induljatok, hogy az ellenség ráismerjen győzőire!
Fogalmazvány.

OL H 2. OHB-iratok.

66. doboz Vegyes iratok, d. n.

79 Bem 1848. december 25-én vonult be Kolozavárra. Az erről szóló december 26-i jelentését Kossuth december
30-án kapta meg. A Brassó bevételéről szóló álhír eredete ismeretlen.
80 Utalás a szeptember 29-i pákozd—sukorói győzelemre.
— 239 —

SZIJJ JOLÁN

MAGYAROK A FRANCIAORSZÁGI
INTERNÁLÓ TÁBOROKBAN 1940—41-BEN

A Hadtörténelmi Levéltár tudományos munkatársa, dr. Bonhardt Attila a referen
ciájába tartozó M. kir. Honvédelmi Minisztérium irataiban a franciaországi internáló
táborokban lévő magyarokkal kapcsolatos iratokra bukkant. Mivel a névjegyzékben
olyan ismert személyek is szerepeltek, akik önkéntesként részt vettek a spanyol pol
gárháborúban, átadta az iratot az un. ellenállási gyűjtemény referensének, hogy
annak másolatát ott helyezze el. A reponálást megelőző rutinfeladatok során kiderült,
hogy eddig ismeretlen iratról van szó, amely új adalékot tartalmaz a spanyol önkénte
sek sorsáról és elsősorban a m. kir. kormány minisztereinek állásfoglalásairól.
Amint az ismeretes, 1938 szeptemberében a spanyolországi nemzetközi önkéntese
ket a köztársasági kormány az arcvonalakból kivonta. 1938 októberétől közel 6 ezer
önkéntes hagyta el Spanyolországot. Az utolsók 1939. február 9-e és 11-e között
Port-Bou-nál lépték át a francia-spanyol határt, ahol francia csendőrök és vörös
sapkás Szenegálok fogadták őket.
Az internáltak első állomása a Földközi-tenger menti Saint Cyprien volt. Innen
néhány hónap után Gurs-be szállították őket. A gursi tábort 1940 tavaszán feloszlat
ták és a nemzetközi önkéntesek egy részét az Argeles-i táborba, más részét a hírhedt
Vernet-i büntetőtáborba vitték. A magyar önkéntesek nagy része is ide került. 1
Természetesen az ügyirat előzményei után kutatást folytattunk a M. kir. Külügy
minisztériumnak az Országos Levéltár őrizetében lévő fondjaiban, azonban sem
a KÜM megfelelő osztályai (K 63., K 70. számú fondok), sem a Vichy-i m. kir. követ
ség (K 95., K 448. sz. fondok) 1940—1941. évi iratai közt nem találtuk a keresett ira
tokat. A névjegyzékekben szereplő nevekre folytatott kutatásunk is csak részleges
sikerrel járt: néhány személy neve szerepel ugyan a követség névmutatóiban, de az
iratok nem találhatók meg az Országos Levéltárban. (A két megtalált személyre vo
natkozó adatot a névjegyzéknél közöljük.)
Az ügyiratot teljes terjedelmében közöljük, a beadványok és a pro domo esetében
szöveghűen, a névjegyzékeket betűhíven. A személy- és helynevek magyar megfelelő
jét, illetve helyes változatát csak azok esetében adtuk meg () zárójelben, akik a levél
tár nyilvántartásában — mint a spanyol polgárháborúban részt vett magyar önkénte
sek — szerepelnek. E személyek neve előtt „S" betűjelzés is található. Az eredeti
iratban néhány nevet piros „pipával" jelöltek meg (valószínűleg ezzel a spanyolosokat
jelölték), e nevek előtt „ + " jelölés szerepel.
Az irat őrzési helye és jelzete: HL HM 451/eln. 15. osztály — 1941. alapszám (40
folio.)
Fénymásolata elhelyezve HL PgyS/21. szám alatt.

1 A tudományos feldolgozások — köztük elsősorban Györkéi Jenő munkái — részletesen foglalkoznak a témával.
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I . ügyirat
Magyar királyi honvédelmi miniszter
Előadóiv
451/eln. — 15. osztály/1941. 8
A beadvány beküldője: K ü m .
száma: 4684/1940.
kelte: 1940. december 31.
Tárgy : A franciaországi internáló táborokban
levő magyarok kiszabadítása.
Beadvány
Magyar királyi Külügyminisztérium

SÜRGŐS !
Budapest, 1940. december 31.

f A paris vidéki (Vichy) m . kir. követség fenti tárgyban hozzám intézett felterjesztését van sze
rencsém Nagyméltóságodnak másolatban tisztelettel megküldeni azzal, hogy mielőtt a felter
jesztésben foglaltakra vonatkozólag nevezett követséget utasítással látnám el, az egyes kérdések
tisztázása céljából a vezetésem alatt álló külügyminisztérium tanácstermében 1941. évi január
hó 10-ón d.e. 10 órakor tárcaközi értekezletet tartok.
Van szerencsém Nagyméltóságodat tisztelettel arra kérni, hogy az értekezletre meghatalma
zottját kiküldeni méltóztassék.
A miniszter rendeletéből :
Danilovics 3
rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszter
Melléklet a 4684/7—1940. adm. res. számhoz
Másolat
M. kir. Követség Paris
1647/

Vichy, 1940. november 9.
Tárgy: A Franciaországban inter
nált magyar állampolgárok
ügye. Látogatás a táborok
ban*
4. db. melléklet
Hiv. sz: 1433 itteni

Nagyméltóságú gróf Csáky I s t v á n úrnak, m. kir. külügyminiszter,
Budapest.
Amint Nagyméltóságodnak bátor voltam jelenteni, a franciaországi internált táborokban tar
tózkodó magyar állampolgárok ügyében bolgár kollegámmal együttesen érintkezésbe léptem a
francia külügyminisztérium útján a belügyminisztérium illetékes osztályával. Ennek eredménye
ként a francia hatóságok engedélyt a d t a k a Délfranciaországban fekvő három tábor meglátoga
tására, ahol magyar és bolgár honosok internálva vannak. Ezzel dr. Gesztesi Gyula, miniszteri
o. tanácsos, követségi sajtóelőadót bíztam meg, aki az itteni bolgár követségi sajtóelőadóval
együtt és Charles Rocarpin belügyminisztériumi rendőrfelügyelő kíséretében október hó 27-én
indult el a magyar (illetve bolgár kollegája részéről az ugyanazon táborokban elhelyezett bolgár)
internáltak meglátogatására.
A követségi kiküldött október 29-én és 30-án Pamiers helység (Ariege megye) városházán kezd
t e meg a magyar internáltak kihallgatását. Ezeket az onnan pár kilóméternyi távolságban lévő
Le Vernet-i táborból szállították be napjában kétszer Pamiersbe csendőrségi fedezet mellett,
miután maguknak a táboroknak a meglátogatását a francia hatóságok mindkét helyen úgy a
magyar mint a bolgár kiküldöttnek nem engedték meg.

2 A HM-ben 1941. január 4-én iktatták. Az előadóíven Bernáth min. osztályfőnök I. 7-i rájegyzése piros ceruzával:
azonnal.
3 Dr. Danilovics Pál a KÜM-ben a nemzetközi jogi osztály vezetője volt ekkor.
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A b e m u t a t o t t hivatalos francia névjegyzék 4 szerint a Le Vernet-i táborban 97 magyar inter
náltat őriznek (akikhez járult még 2, a listán nem szereplő erdélyi magyar). Ezek közül a követ
ségi sajtóelőadó utasításomnak megfelelően 26 magyar alattvaló ügyét részletesen megvizsgálta,
meghallgatta panaszaikat (amiket magyar nyelven háborítatlanul a d h a t t a k elő), kívánságaikat,
felvette személyi adataikat bemondásuk alapján, mert okmányaikat a tábor vezetősége bevonta
és nem bocsátotta kiküldött rendelkezésére, egyúttal tájékozódott a többi előtte meg nem jelent,
vagy meg nem jelenhetett internált felől.
Október 31-én és november 1-én az Argeles-ben (Pyrénées-Orientales megye), november 1-én
és 2-án pedig az eredetileg Argeles-től pár kilométerre lévő Saint-Cyprien-i táborban elhelyezett,
de azóta ugyancsak az Argeles-i táborba áttelepített internáltak kihallgatására került sor.
A francia hivatalos kimutatás 5 szerint az Argeles-i táborban lévő 29 magát magyarnak valló
internált mindegyike személyesen megjelenhetett a tábor irodájában a követségi kiküldött előtt
és b e m u t a t h a t t a okmányait, amelyeket ennek a tábornak a vezetősége rendelkezésére bocsátott*
Meglátogatta továbbá a sajtóelőadó, egy, az argelesi magyar csoport kimutatásában szereplő,
de a perpingnan-i kórházban ápolt internáltat is.
Ugyancsak megjelent a követségi kiküldött előtt 21 volt román állampolgárságú magyar nem
zetiségű, vagy magát ilyennek valló visszahonosítását vagy optálását igénylő internált az argeles-i
csoportból. 6
Végül az ú.n. Saint-Cyprien-i csoportnak, akik jelenleg szintén az Argeles-i táborban vannak,
a francia kimutatásban 7 szereplő 40 tagját ugyancsak kihallgatta kiküldöttem, aki előtt még mint
egy 10, a hivatalos francia listán nem szerepelt magyar honos jelent meg ebből a csoportból. 8
A francia belügyminisztérium adatai szerint egy negyedik táborban, Gurs-ban (Pyrenees,
Orientales megye) még egy magyar internált (Soós Árpád) őriztetik.
A fentiek alapján megállapítható, hogy jelenleg a francia szabad zónában elhelyezett internáló
táborokban körülbelül 190 magyar állampolgárt, illetőleg magát magyarnak valló férfit tartanak
őrizetben.
Ezek közül hozzávetőleges és egészen felületes megállapítás szerint mintegy 95 tekinthető
árjának és körülbelül 70 teljesíthetett szolgálatot a spanyol vörös hadseregben. Az argelesi cso
port kivétel nélkül a volt vörösökből került ki. A Le Vernet-ben internáltak egy része szintén
„vörösökből" került ki. A saint-cyprien-i csoport alig egy-két kivétellel Belgiumból vagy Hollan
diából menekült, önkényesen, minden ok nélkül letartóztatott vagy evakuált és Franciaországba
toloncolt, illetve internált magyar honosokból áll.
Az elhangzott vallomások alapján megállapítható, hogy az internált táborban elhelyezett
magyar (épúgy mint más) honosok sorsa a lehető legsiralmasabb. Egyhangúlag megállapítják
ugyan, hogy a francia összeomlás óta a velük szemben tanúsított bánásmód kifogástalan. Leg
inkább még a m i a t t panaszkodnak, hogy a táborparancsnokság a külvilággal való érintkezést a
lehető legminimálisabbra szorítja; látogatást vagy levelezést alig engedélyez és az utóbbit erősen
cenzúrázza. Áll ez különösen Le Vernet-re, amely büntetőtábornak számít, amíg Argeles-ben
kevésbé szigorú fegyelem alatt állanak. Azonban mindkét tábor internál tj ai egyértelműen és
elkeseredetten panaszkodnak az élelmezésre, amely szerintük napi kétszeri üres levesből áll némi
kenyérfélével, húsnak alig látják a színét. Van ugyan a táborokban kantin, ahol pénzért felja
vítják valamelyest élelmezésüket; viszont az internáltak 90 %-a teljesen pénz nélkül lévén, sem
jobb élelmezésre, sem ruházkodásra nem gondolhat s többségének még annyi pénze sincs, ami
egy magyarországi vagy a követségnek szánt levél portójához szükséges. Még az élelmezésnél
is súlyosabbnak mondják a lakhatási viszonyokat. Túlnyomóan rosszul összetákolt fabarakokban
laknak, amely sem a hideg, sem az eső ellen kellő védelmet nem nyújt; fűtésnek híre-hamva
sincs. Leginkább priccsen, szalma és takaró nélkül alusznak, csak néhány barakkban lehet ezek
ből valamit látni. Különösen siralmas a saint-cyprien-i csoport elhelyezése, akik prices hiányában
a csupasz, hideg, gyakran sáros földön, patkányok és férgek társaságában találnak fekvőhelyet.
A követségi kiküldött ez utóbbi körülményt szükségesnek t a r t o t t a helyszínen szóvátenni. A válasz
az volt, hogy ezeket az internáltakat csak néhány napja szállították át Argelesbe, a barakkok még
nem készültek el, az ottani árvíz m i a t t szalmát még nem t u d t a k szerezni; kiküldöttem ígéretet
kapott, hogy a hatóságok ezeken az állapotokon segíteni fognak. Ugyancsak általános a panasz az
egészségügyi viszonyok m i a t t . Helyesebben ilyesminek teljesen híján vannak. Állításuk szerint
csak hetenként kétszer jutnak némi mosdóvízhez, fürdő pedig teljesen hiányzik. Ilyen egészség
ügyi viszonyok közt különösen súlyos az idős, beteg, vagy betegségre hajlamos internáltak sorsa,
akiknek túlnyomó része, ha változás nem áll be jelenlegi helyzetükben, pusztulásra van ítélve.
Orvos ugyan van a táborokban, de az elhangzott vallomások szerint nem kezelik őket kellő
gondossággal és főleg nem j u t t a t j á k a legszükségesebb orvosszerekhez sem.
4 Utólagos sorszámozásunk szerint ez az 1. lista [e sorszámot az irat előtt ( )-ben közöljükl. A listán nem szereplő
két erdélyi magyar nevét nem tudjuk.
5 2. lista (A kórházban ápolt: Goga Uko.)
G 3. lista.
7 4. lista.
8 Róluk nincs lista.
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Kiküldöttemnek nem nyílt módja az elhangzott panaszok ellenőrzésére, de az a benyomása
ha azok esetleg túlzottak is, az internáltak helyzete csakugyan t a r t h a t a t l a n . Ezért természetesen
nem fogom elmulasztani, hogy a jelenleg távollévő bolgár követtel együtt annak visszatérése
u t á n a külügyminisztériumban energikus lépéseket tegyek. Szükségesnek t a r t o m megjegyezni,
hogy a francia hatóságok készséggel ürítenék ki ezeket a táborokat, amiknek fenntartása jelen
tékeny anyagi áldozattal jár, ha mód nyílna az internáltak repatriálására, de szabadon bocsátani
nem hajlandók őket a fenyegető francia munkanélküliségre való tekintettel és azért, mert közülük
sokakat politikai szempontból megbízhatatlannak t a r t a n a k .
A francia hatóságok a szélsőséges elemeket külön barakkokban helyezték el és a többiektől
való érintkezéstől is eltiltották. A vörös spanyol hadseregben szolgált magyar internáltak egy
szélsőségesebb része katonai fegyelmet t a r t egy-egy maguk választotta parancsnok felügyelete
alatt. De kiküldöttem előtt még ezek sem vallották magukat kommunistáknak. Mindnyájan
hangsúlyozták, hogy ők csak a köztársasági eszmékért küzdöttek Spanyolországban. Gyanús
egyöntetűséggel adtak kifejezést azon óhajuknak, hogy „hazafias kötelezettségüknek eleget teen
dő a magyar hadseregbe beállhassanak". Egyébként hajlandók a magyar bíróságok elé is állani.
Az argelesi csoportból h a t a n kijelentették, hogy nem akarnak Magyarországra visszatérni s ezek
nem is jelentek meg kiküldöttem előtt. Sokan hangsúlyozták, hogy őket nem a meggyőződés,
hanem a munkátlanság, a kisebbségi nyomor vagy kalandvágy v i t t e be a spanyol vörös hadsereg
be és kiküldöttem benyomása szerint ezek közül elég sokan vannak, akik tényleg ilyen indokokból
és nem politikai meggyőződésből harcoltak a spanyol hadseregben. Főleg az erdélyi származású
volt „vörösök" hangsúlyozták, hogy minden áron haza szeretnének menni. 9
A fentiek tekintetbe vételével van szerencsém tisztelettel alábbi javaslataimat terjeszteni
Nagyméltóságod elé:
Az arra érdemes internáltak kiszabadításához az első elengedhetetlen lépés, hogy őket megfelelő
okmányokkal lássuk el. A legtöbbje ugyanis mindennemű személyazonossági okmány híjján van
és minthogy pénzük azok beszerzéséhez szintén nincs, az állandó internáltságra látszanak ítélve
lenni. Bátor vagyok azért javasolni, hatalmaztassék fel a követség, hogy teljesen vagyontalanul
internáltak részére szegénységi bizonyítványt állíthasson ki, amelynek alapján állampolgársági
bizonyítványt, útlevelet és minden egyéb haza vagy külföldre való utazásukhoz szükséges ok
m á n y t ingyenesen szerezhessenek be.
•.".,..
Javaslom, hogy a Kivándorlási Alap az arra méltónak ítélt és a legnagyobb szükségben lévő
internáltaknak segélyezésére 10 000,—frankot bocsásson a követség rendelkezésére. (Megjegyzem,
hogy a táborokat legutóbb látogató orosz bizottság minden internált szovjethonosnak fejenként
600 frankot u t a l t ki.)
Többen kijelentették, hogy otthoni hozzátartozóik úgy'ókmányaik beszerzéséhez, mint élel
mezésükhöz, ruházkodásukhoz szükséges pénzt hajlandók pengőben a Magyar Nemzeti Banknál
számukra befizetni. Javaslom, hogy a követség hatalmaztassék fel, hogy azoknak az internáltak
nak névsorát, akiknek részére ily átutalás eszközöltetni fog, az átutalók személyének megjelölé
sével, felterjeszthesse abból a célból, hogy ezek részére a Nemzeti Bank az átutalási engedélyt
megadhassa.
Ugyancsak engedje meg a Nemzeti Bank, hogy az internáltak magyarországi hozzátartozói
élelmiszercsomagot küldhessenek.
Miután az internáltak egy része azt a kérést terjesztette elő, hogy magyar könyveket kapjanak
javaslom, hogy a Kivándorlási Tanács vagy más arra illetékes szerv az internáltak számára,
néhány magyarnyelvű földrajzi, történelmi, számtani, irodalmi és különösen nyelvtani, illetve
helyesírási iskolakönyveket küldjön a követség közvetítésével.
Tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék engem utasítással ellátni a visszatért
területeken született volt román állampolgárságú internáltaknak visszahonosítási eljárása ügyé
ben.
Utasítást kérek továbbá arra vonatkozólag, hogy a Romániánál megmaradt területen született,
de Magyarország mellett optálni kívánó internáltak kérése ügyében mily magatartást tanúsítsak.
Amint már említettem volt, a magam részéről minden lehetőt meg fogok tenni a francia h a t ó 
ságoknál az internáltak sorsának javítása érdekében és egyúttal tisztelettel kérem Nagyméltó
ságodat, hogy ugyanezen célból lehetőleg javaslataimat is tekintetbe venni, illetőleg azokat az
illetékes hatóságoknál támogatni méltóztassék. Gesztesi Gyula min. o. tanácsos nekem t e t t jelen
tése szerint az internáltak helyzete olyan siralmas, hogy nagy részük elpusztulásával kell számí
tanunk, ha sorsukon rövid időn belül segíteni nem tudunk.
Végül még külön is hangsúlyozni kívánom, hegy az internáltak között a k é t otthon nem kí
vánatos elemen 10 kívül igen sok megbízható, dolgos és jóravaló itteni magyar is található, akik
főleg a háborús pszichichozis behatása alatt, részben teljesen alaptalan feljelentés vagy egyéb

9 Nyilvánvaló volt a kommunisták taktikája — és francia elvtársaik is ezt tanácsolták —; mindenáron kijut ni
az internálótáborokból, és ezzel megteremteni a lehetőséget az illegális munkába való bekapcsolódásra.
10 Nem derül ki az iratokból, ki a két személy.
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körülmények m i a t t ártatlanul kerültek internáló táborokba, ahol most a fent leírt viszonyok
között sínylődnek. Nézetem szerint ezektől a hazatérés lehetősége nem tagadható meg, ha más
képpen — ami csak igen kevés esetben várható — kiszabadításuk nem sikerül.
Mellékelten bátor vagyok az egyes táborokban internáltak névjegyzékét felterjeszteni.
Khuen—Héderváry s. k. 11
m. kir. követ
(1. lista)
Melléklet a 4684/7. adm. res. 1940. számhoz
Másolat.
Commissariat Special du Camp du Vernét ď Ariege.
E t a t des Ressortissants hongrois
internés au Camp du Vernét. 1 8
Noms et prénoms
1.
8

-f
-f
+

+
-f-f

Adam Etienne
(Ádám István)
Alpar Ladislas
Aranyossy Paul 1 *
Back Emile
(Bakó Emil)
Baki Joseph
Band Guilleume
Barna Edmond
B a r t a Ladislas
Beck Jean
(dr. Beck János)
Benedek Charles
Benko Zoltán
Biebert Antoine
Bienstock Adalbert
Boor Reinhardt
Boross Nicolas
Boscovitz Conrad
Briff Alexandre
Czigany Ladislas
Deak Bertalan
Deutsch László
Diaman André
Dobronay Francois
Duas Daniel
Fischer Etienne
Friedmann Salamon
Fügedi Paul
(Fügedi Pál)
Gardos Béla
Gayer dit Lafontes
(Goyer Imre)
Gelb Eugen
(Gellért Jenő)
Grunhut dit Garay
Haj du Georges

Date et lieu de naissance

Quartier

2.

3.

D a t e d'ar
rivée
4.

C

23.5.40

B
B
C

12.10.39.
12.10.39.
17.8.40.

B
B
A
C
C

21.12.39.
12.10.39
12.10.39
12.10.39
17.5.40.

12.1.1987. Csalar
(Csalár)
29.1.1914. Nagyvárad
4.8.1887.St.Andre
25.10.1893. Pusta K u g y
(Kügypuszta)
12.12.1899. Budapest
10.9.1901. Budapest
18.6.1905. Somorja
14.7.1902. Jánoshalma
11.3.1915. Oraden
(Nagyvárad)
30.5.1889. Budapest
18.3.1903. Budapest
23.2.1900. Vienne
25.11.1906. Budapest
10.1.1909. Sopron
4.12.1906. Vác
31.6.1902. Budapest
1.8.1899. Budapest
8.10.1908.
12.7.1896. Andrefalva
24.4.1907. Gyon
6.7.1902. Marseille
26.8.1909. Budapest
25.7.1897. Kolozsvár
27.2.1901. Budapest
15.12.1917. Ruska Coutelava
9.1.1903. Mazok oveza
(?)
24.7.100. Újpest
3.12.1905. Szeged

C
B
B
B
C
B
A
B
B
B
B
B
A
A
A
C
C

15.2.40.
12.10.39
24.5.40.
12.10.39
21.12.39
2.10.39.
6.6.40.
7.10.39.
26.1.40.
12.10.39.
12.10.39
12.10.39.
11.10.39.
13.10.39.
20.11.39.
7.6.40.
5.6.40.

A
B

28.4.40.
2.10.39.

28.1.1906. Budapest

C

5.6.40.

15.5.1892. Livode Nove
17.10.1907. Gaszberey

B
B

12.10.39.
17.11.39.

11 Khuen-Héderváry Sándor 1933-ban a külügyminiszter állandó helyettese, 1934-től 1941-ig franciaországi követ,
1940 szeptemberétől a Vichy-i kormány mellett.
12 A Vernet-i táborban levő magyar állampolgárságú internáltak névjegyzéke, amelyet a táborvezetőség állított
össze. Adatai: név, születési idő és hely, a barakk betűjele, a táborba érkezés ideje. (A többi névjegyzék is hasonló,
ezért azok fejlécének magyar fordítását nem adjuk meg.)
13 A KÜM levéltárában a Vichy-i követség iratai között a 409/1941. számon található Aranyosi Pál kérelme, ame
lyet Stuttgartból írt (ide a német munkaközvetítő hivatal útján jutott). Ebben a Vernet-i táborban maradt okmányait
kéri megküldeni. OL K 448 (409/1941. ikt. sz.)
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2.
S

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s

s
s

H a m m e r m a n n Maurice
(Hammermann Móric)
Hoffmann Alfréd
I v a k Árpád
I v a n Sándor
(Iván Sándor)
J a k a b Bertalan
Kapuszta Joseph
Kiss Charles
(Kiss Károly)
Kornfeld Paul
Korol Mikula
Kovács Joseph
(Kovács József)
K r n a Joseph
(Kárpáti József)
Kulcsár Jules
Kurta Jean
(Kurta János)
Ladi Péter
(Sziklai Sándor)
Lederer Bezzo
(Bévai Dezső)
Lieser Charles
Loewy Alfréd
(Szabó István)
Madai Joseph
(Mádai József)
Marschall Ladislas
(Marschall László)
Németh I s t v á n
(Németh István)
Neu O t t o
Paal J e a n
B a d v a n y Ladislas
Bajk Laszlo
(Bajk László)
Bibar Paul
(Bibár Pál)
Bosemberg Charles
Botflug I v a n
B o t h Andre
B o t h Josefph
Salamon Josefph
Schmidt Francois
Schultheisz Louis
Schwarz Julse
Schweitzer Arthur
Sebes I m r e
Sebes Alexandre
(Sebes Sándor)
Sebők Joseph
Serelman H a n s
Steinberger Andre
Strausmann Zoltán
Suranyi Etienne

2.2.1910. S.A.Ujhely.
(Sátoraljaújhely)
1.9.1904. Vargede
15.5.1909. Karazsony Mező
(Karácsonymező)
11.5.1911. Szentgob
(Szent jobb)
11.6.1901. Kiralyhelmesi
(Királyhelmec)
22.9.1909. Budapest
22.9.1899. Budapest
(1899. Munkács)
16.1.1884. Budapest
en.1903 Touriga Paseka
12.7.1910. Szegled
(Cegléd)
16.10.1916. F o t
(Fót)
1.3.1909. Madylar
17.11.1912. Bekesgyula
(Gyula)
12.10.1890. Arad
(1895.dec.27. Tompa)?
14.8.1903. Budapest

3.
C

19.5.40.

C
C

12.10.39.
6.10.39.

C

6.10.39.

C

23.5.40.

B
C

17.12.39.
12.10.39.

cC
c
c

31.5.40.
30.10.39.
17.S.40.
5.6.40.

A
C

26.10.39.
23.5.40.

B

2.10.39.

C

17.5.40.

22.4.1897. Sümeg
16.1.1911. Mesektszabolcs
(Meesekszabolcs)
15.7.1915. Haudlova
(Nyitrabánya)
2.8.1916. Budapest

C
C

31.5.40.
23.5.40.

c
c

23.5.40.

2.6.1893. Budapest

A

25.1.40.

21.7.1902. Berlin
16.6.1900. Zselisz
13.12.1909. Budapest
8.3.1909. Székel
(Székelyudvarhely)
13.1.1900. Obuse
(Óbecse)
31.1.1918. Tiszafüred
19.10.1900. Torn
14.3.1898. Terise
28.11.1913. Budapest
5.7.1897. Sátoraljaújhely
17.9.1900. Sutto
10.3.1909. Budapest
20.10.1899. H u s z t

A
C
B

c

23.3.40.
31.5.40.
31.5.40.
2.10.39.

C

6.10.39.

B
A
B
C
C
A
A

c

26.1.40.
25.11.39.
31.6.40.
12.10.39.
31.5.40.
30.10.40.
31.5.40.
15.2.40.

19.8.1906. Nagytétiny
19.2.1910. Zeghalom
(Szeghalom)
29.10.1902. Szeghalom

C
B

28.8.40.
2.10.39.

B

2.10.39.

4.10.1909. Dunahszi
22.7.1893. Berlin
23.5.1909. Bene
4.6.1919. Keskert
9.6.1895. Szarvaf

B
C
C
A
C

12.10.39.
15.6.40.
12.6.40.
29.3.40.
8.11.39.
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17.5.40.

.

1.
S

s
s
s
s
s

Szarvas Paul
(Szarvas Pál)
Szendi Louis
(Szendi H o r v á t h Lajos)
Takács László
Tompé Andre
(Tömpe András)
Tompé Etienne
(Tömpe István)
Torok Andreas
Tóth Paul
(Tóth Pál)
Vili Ludvig
Virányi Etienne
(Virányi István)
Weiczen Leo
Weininger Etienne

2,

3.

4.

6.3.1900. Budapest

B

5.6.40.

7.8.1896. Csorvas
(Csorvás)
25.6.1902. Vasa
(Vácz)
14.11.1913. Budapest

C

7.10.39.

A

30.10.39

B

2.10.39.

2.1.1909. Budapest

B

2.10.39.

19.11.1901. Pazmadpejz
14.4.1902. Miskolc

B
B

30.10.39
4.8.40.

27.3.1899. Sanogyaszalo
28.9.1910. Székesfehérvár

C
C

22.9.39.
5.6.40.

9.2.1909. Fiume
29.3.1893. Berlin

C
A

12.10.39
31.5.40.

Camp du Vernét, le 11 octobre 1940
L e Commissaire Divisionnaire
Signature.
Additif des Internes hongrois.

D a t e et lieu de naissance

r\
T\ u. J> ObservatiQuar- Date d ar.
. ,
ons (megtier
rivées
.
\ e
jegyzés)v

Boros Michel

15.1.99. Bihar

B

Brosoko J e a n
(Brocskó János)
Deczenyi Frédéric
Demetrovits Ladislas
Divelki André
Draganits
Hesziczi André
Melyi Vilmos
(Mályi Vilmos)
Sima J e a n
(Szima János)
Szalway Michel
(Szalvay Mihály)
Wickman Joseph
Yacoboticz Nicolas

28.9.09. Felsogalle
(Felsőgalla)
28.12.85. Volneok
27.4.95. Budapest
18.4.94. Budapest
8.5.92. Budapest
22.9.08. Alsojanyok
16.10.09. Gyimen
(Gyimesbükk)
14.IJ.97. Nagys.
(?)
23.8.99. Zadgyvarona
(Zagyvaróna)
20.2.99. Szigovtor
16.12.1901. a K u t i n a

Noms et prénoms

S

s
s
s

24.5.40.
17.5.40.

A
B

0
0

c
c

prison
Foix (Foix
börtön)

17.4.40.
21.12.39.
7.10.39.
31.5.40.
13.5.40.
13.5.40.
6.10.39.

A

31.5.40.

A

31.5.40.
camp de
St. Gisors.

A fentiekhez járul még a következő
két erdélyi internált:
Kiss Bernát 18.XII.1904. Kézdibélafalva
Vágás Ferenc 29.XI.1900. Nagyvárad.
Camp du Vernét, le 11.10.40.
Le Commisaire Divisionnaire
Signature.
A listán szereplő báró Kornfeld Pált időközben közbenjárásomra szabadon engedték és kény
szerű tartózkodási helyül Lyon-t jelölték meg neki amíg vízumait megkapja.
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(2. lista)
Melléklet a 4684/7.1940.admres. számhoz.
Másolat
E t a t nominatif des ressortissant hongrois
Internés au Camp ď'Argélés-sur-Mer

S

S

S

S

S

Foglalkozás

U t . lakhely

Hazaszál
lítását kí
vánja-e

commerçant
(kereskedő)

Barcelone

igen

serruier
(lakatos)

Ungvár

igen

médicin
(orvos)

Miskolc

nem

+ F B I E D D É N E S (Felkai Dénes)
19l3.V.15.Budapest
apja Jenő
anyja Reich Gizella

médicin
(orvos)

Budapest

nem

+ FUCHS PÁL (Főidényi Pál)
1907.XII.22.Budapest
apja Pál
anyja Sztancsek Erzsébet

tailleur
(szabó)

Budapest

igen

(Hôpital de
Perpignan)

Szentmiklós

igen

+ GROSZMANN ÖDÖN (Gáti Ödön)
19l3.VIII.14.Sátoraljaujhely
apja Adolf
anyja Roszt Szabine

boulanger
(pék)

Budapest

oui

+ D R . H A H N GÉZA
1912.VI.10.Budapest
apja Henrik
anyja Handler Ella

médicin
(orvos)

Jászberény

igen

+ HAASZ LÁSZLÓ
1903.IV.5.Pécs
apja Samuel ^
anyja R o t h I r m a

employé/bureau
(irodai alkalma
zott)

Budapest

nem

+ HOCK J Ó Z S E F
szül: 1911.3.3. Wischerhoffen
apja József
anyja Hnoch Mária

manuisier
(asztalos)

Vement

igen

jardinier
(kertész)

Budapest

igen

+ A B E N D SAMUEL 1 4
szül.1901.1.8.
Abaujszina
apja Lajos
anyja Hollander Teréz
BOTOS I M R E ZOLTÁN
szül.l900.IV.22.Visk
apja Lajos
anyja Szepi Zsuzsa
+ D B . DAVIDIVITS ZOLTÁN
(Davidovits, ill : Dénes Zoltán)
1907.VIII.29.Miskolc
apja Mór
anyja Fried Malvin

GOGA I L K O
S

S

S

S

S

(Pyrénées Orientales)

KAJTÁR JÓZSEF
1888.8.8. Vep (Vép)
apja József
anyja Scheidl Leopoldina

14 Ugyancsak az előző fondnál találtuk nyomát Ábend Sámuel kérvényének, amelyben a Márseilles-i konzulátu
son leadott útlevelét kéri vissza. Leírja, hogy 1927 óta élt Spanyolországban, „kényszerhelyzetben" a kórházban mint
segédápoló dolgozott, 1937 februárjában leszerelt és újra elfoglalta üzletét. 1938. februárban Franciaországba me
nekült, ahol Argeles—Gurs—Argeles internálótáboraiban töltötte idejét. OL K 448 (658/1941. ikt. sz.)
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Hazaszál
lítását kí
vánja-e

Foglalkozás

U t . lakhely

mineur
(bányász)

Fatabanya
(Tatabánya)

nem

s

KAPERSZKY KÁROLY
1906.11.2. Fatabanya
(Tatabánya)
apja László
anyja Demszka Mária

s

KEREKES FERENC
1911.12.12. Jászó
apja János
anyja Tóth Rozália

menuisier
(asztalos)

Budapest

igen

s

KOMANTINGER LAJOS
1911.7.6. Deg (Dég)
apja Mihály
anyja Nagy Ulianna (Julianna)

ajusteur
(műszerész)

Budapest

igen

s

KOVÁCS F E R E N C
1910.4.5. Nagyvárad
apja László
anyja Kovács Mária

mécanicien
(gépész műsze
rész)

Budapest

nem

tailleur

Budapest

igen

agriculteur
(földműves)

Garamsollo
(Garamsalló)

igen

étudiant
(egyetemi hall
gató)

Budapest

igen

mineur
(bányász)

Mosonszentmik- igen
lós

KREISZ JÓZSEF
1912.2.1. Taksony
apja Mátyás
anyja Schlodinger Kreszencia
LASZAB F E R E N C
1887.1.15. Nagypeszek
apja József
anyja Zajacz Mária
+

PONGRÁCZ K Á R O L Y
1910.6.7. Budapest
apja Sándor
anyja Schlesinger Szerenen (Szeréna)
R U J D E R JÁNOS
1899.12.26. Markotabogode
(Markotabögöde)
apja János
anyja Györkös Borbála
S E B E S T Y É N JÁNOS
1901.1.16. Szolnok
apja János
anyja Mihály Mária

+ STEINER JAKAB
1916.8.6. Budapest
anyja Steiner Róza

employé bureau Törökszentmik- igen
(irodai alkalma- lós
zott, tisztviselő)
tisseur
(szövőmunkás)

Budapest

igen

SOMOGYI ANTAL
1916. Vezekény
apja Ferenc
anyja Dombrovszky Rozália

tourneur
(esztergályos)

Vezekény

igen

TAKÁCS GYÖRGY
1902.11.3. E r t e n y (Értény)
apja György
anyja Berta Katalin

fondeur
(olvasztár)

Erteny (Értény) igen

TAMÁSI K Á R O L Y
1920.8.5. Budapest
apja Antal
anyja Kiss Borbála

électricien
(villanyszerelő)

Budapest
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igen

Foglalkozás

VAS GYÖRGY
1918.7.18. Arad
apja József
anyja Reichenberg Erzsébet
+ W E I S Z ZOLTÁN
1910.9.21. Miskolc
apja József
anyja Lieblein Cili
+ W I R T M A N N SÁNDOR
1915.3.12. Balkány (Balkány)
apja Ferenc
anyja Auspitz Fáni
ZABORAY B É L A
1918. (helyesen: 1908)
6.3. Sátoraljaújhely
apja Jenő
anyja Lipták Anna

U t . lakhely

étudiant en me- Békéscsaba
dicine
(orvostanhallga
tó)

igen

instituteur
(tanító)

Budapest

igen

étudiant
(egyetemi hallgató)

Balkány
(Balkány)

igen

tourneur sur bois Sopron
(faesztergályos)

+ Z Ö L D H E G Y I JÁNOS (Zöldhelyi)
1894.1.5. Zeteny (Zétény)
apja Sámuel
anyja Krausz Frida

H á z a s zállítását kí
vánja-e

journaliste
(újságíró)

igen

Sárospatak

nem

(3. lista)
Melléklet a

4684l7.1940.adm.res.

számhoz.

Másolat.
E t a t nominatif des individues originaires de TRANSYLVANIE, devenus ressortissants HONG
R O I S , internés au Camp d'Argelés-sur-mer.
Noms et prénoms

D a t e et lieu de naissance

Profession

S

+

1 SPITZ Mór

26/5/1909 a Temesvár

S

+

2 K L E I N Adolf

S

+

3 MINOR Dániel

24/8/1912 a Nagyrapold
(Nagyrápolt) /Hunyad/
21/7/1911 a Balkan (Balkány)
/Hunyad/

Tourneur
(esztergályos)
Menuisier
(asztalos)
Plombier
(vízvezeték
szerelő)
serruier
(lakatos)
Chauffeur
(gépkocsivezető)
chemist
(vegyész)
Menusier
(asztalos)
peintre
(festő)
vegyész
cordonnier
(cipész)

S

4 G R U N S P E R G E R Mihály
(Grünsperger)
5 D A L N O K I Béla

S
S

S
S
S

+

6 MAROSAN József

+

7 J U L I U S Vilmos
8 NOVAK Dezső

+ 9 H I R S C H Ódon (Ödön)
+ 10 MINOR József

19.1.1909. Tataros (Bihar)
20.8.1907. Szamossyvar
(Szamosújvár)
7.3.1898. Kolozsvár
8.4.1910 Kiskeresztes
(Szilágy)
7.11.1910. Érmihály
(Szilágy)
7.3.1913. Maroshéviz (Maros)
1.4.1905. Vulkan (Hunyad)
(Vulkán)

Fentieknek román útlevelük van.
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(3. lista)
Melléklet a 4684/7.1940. adm. res. számhoz.
Másolat.
E t a t nominatif des individus originaires de TRANSYLVANIE
H O N G R O I S , internés au
Camp
ďArgéles-sur-Mer.

D E N E VUS ressertissants

Noms et prénoms

D a t e et lieu de naissance

S

16.3.1909 a Kopec (Háromszék)
(Kopecz)
22.2.1913. Alsofernedely (Szatm.)
(Alsófernezely)
2.8.1915. Arad

1 DEMETER FERENC
+

2 KATZ KÁLMÁN

S

3 ADORJÁN GYÖRGY

S

4 T Y I O R A N GYÖRGY
S ZOLTÁN SÁMUEL

S

6 VIDA GÉZA
7 WOLF FERENC

S

8 D E M E T E R GYULA

S

+

9 E I N H O R N VILMOS

S

+ 10 H I R S C H J Ó Z S E F
11 SZÁSZ DRAGOS ANDRÁS

Profession

tailleur
(szabó)
perrioer
(borbély)
dessinateur
(rajzoló)
menuisier
22.2.1907 Kolozsvár
(asztalos)
chauffeur
3.1.1915 Kolozsvár
(gépkocsivezető)
sculpteur
23.2.1913 Nagybánya
(szobrász)
ébéniste
2.2.1906 Batiza (Mármarca)
(műasztalos)
(Batiza — Máramaros)
17.7.1917. Szaldobos (Udvarhely) serruier
(Székelyszáldobos)
(lakatos)
2.3.1911 Kolozs
menuisier
(asztalos)
tailleur
24.6.1910 Szamosvárnémeti
(szabó)
(Szolnok—Doloha)
tailleur
12.9.1912. Goganfalu (Gágán)
(szabó)
(Kisküküllő)

A fentieknek sem útlevelük, sem más megfelelő személyazonossági okmányaik nincsenek.
(4. lista)
Melléklet a 4684/7—1940. adm. res. számhoz.
Másolat.
Liste des ressortissants hongrois internes
Au Camp de Saint Cyprien (P.O.)

Camp de Saint Cyprien
Internes Civils
N o m s et Prénoms
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1 Blau Joseph
2 Krishaber Franz
3 Krön Leopold
4 Guttmann Ernst
5 Silber Franz
6 Rozett László
7 T a u b Béla Albert
8 Fleisgelstock Ignatz
9 Adler Ernst
10 Grossmann Arthur
11 Gottesmann Mendel
12 Klein Izrael
13 Schwarcz Joseph
14 StoeklerMax
15 Veisler Abraham
16 Alter Richard

D a t e et lieu de naissance
24/4/1901 a Berlin
2/3/1891 a Szegedin
10/3/1903 a Szombathely
31/1/1908 a Szegilong
19/4/1899 a Budapest
10/8/1908 a Gyöngyös
28/8/1913 a Budapest
12/2/1883 a Sopron
10/10/1906 a Beregszász
24/7/1894 a Eudenbourg
13/12/1913 a Vinnice
22/12/1905 a Verboe
9/9/1883 a St. Hyali
3/3/1890 a Dunaszerdahely
4/1/1906 a Podovavce
23/6/1899 a Vienne
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Noms et Prénoms
+
-f
-h
+
+
+
-f

17 J u n g Berko
18 J u n g Joseph
19 Deutsch Bernât
20 Drahos Adolf
21 Forbat Ladislaw
22 Blau Sami
23 Faludi Heinrich
24 Farkas Joseph
+ 25 Knopf Ladislas
•+• 26 Rosenthal Emil
+ 27 Steinmetz Ábrahám
+ 28 Steinmetz Mendel Mózes
+ 29 Ader Izrael Dávid
+ 30 Herkowich Abraham
+ 31 Müller Salamon
+ 32 Friedmann Ignác
+ 33 Grün Alfréd
+ 34 Grün Robert
+ 35 Baker
•+• 36 W a h r m a n n Eugen
-f 37 Grün K a r l
-f 38 Jasger Tibor
-+- 39 Kaufmann Theodor
+ 40 Weisz K a r l
S + 41 Kalcsics Joseph
(Csatári József)

D a t e et lieu de naissance
11/12/1900 a Tornjfoln
6/11/1926 a Beregszász
1/6/1900 a Pocke
24/1/1877 a Vienne
12/7/1902 a Temesvár
6/10/1882 a Budapest
4/6/1883 a Vienne
23/1/1918 a Budapest
14/10/1905 a Budapest
23/1/1904 a Budapest
26/4/1923 a Satunare
29/2/1896 a Rusk Mokra
3/5/1899 a Also Spa
8/2/1913 a Rodw
29/9/1907 a Jango
16/5/1898 a Tiszabud
19/12/1897 a Vienne
30/7/1899 a Vienne
30/10/1900 a Lakopak
30/6/1910 a Kapušany
2/5/1904 a Vienne
18/7/1895 a Budapest
21/2/1893 a Mohács
12/2/1904 a Budapest
4/3/1909 a Felsőcsatár

A legutóbbi (41) Kalcsics József internáltra vonatkozólag a követségi kiküldött egy a helyszí
nentartózkodó belga Vöröskereszt missziótól ígéretet k a p o t t , hogy tekintettel előbbi árja voltára,
a belga bizottság vállalja kiszabadítását és Belgiumba való szállítását.
A 35. számmal szereplő internáltat időközben a Gurs-i táborba szállították.
E g y Gruber Sándor nevű Budapesten 1905. április 18-án született internált időközben meg
szökött.
Pro domo :
A K ü m . 4.684/7—1940. számú átiratával megküldötte a franciaországi internáló táborokban
lévő magyarok helyzetét ismertető követségi jelentést azzal, hogy mielőtt a követséget az inter
náló táborokban élő magyarokkal szemben követendő eljárásra utasítással látná el, f. évi január
hó 10. napján d.e. 10 órakor a követség jelentésével kapcsolatos egyes kérdések tisztázása céljából
a Küm-be tárcaközi értekezletet t a r t .
Az osztály az ügyiratot r.u. a k b t . Vkf. 2/d. osztálynak küldi meg azzal, hogy a követségi jelen
tésben felvetett kérdést tanulmányozás tárgyává és a kérdéssel kapcsolatos H.M. álláspont meg
beszélése, illetve megállapítása végett még az értekezlet előtt a 15. osztállyal érintkezésbe lépni,
t o v á b b á a K ü m - b e t a r t a n d ó értekezletre egy tájékozott szakközegét kirendelni szíveskedjék.
A Küm-be t a r t a n d ó értekezleten a 15. osztály is képviseltetni fogja magát.
Lássa r.u. kbt. Vkf. 2\d. osztály
a pro domo 2./ bekezdésében foglaltakra
vonatkozó szíves intézkedés végett.
Budapest, 1941. I . 7.
2. vkf. D. alcsoport részéről:
Intézkedés megtörtént.
941.1.8.
L : Bartalis őrgy.

Dr. Bagi József
min. s. titkár.
L : Bernáth
min. o. főnök.
1.7.
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Pro domo folytatása :
A f. évi január hó 10. napján a Küm.-be t a r t o t t értekezleten a H.M. részéről megjelent:
1.) A Vkf. 2. oszt. képviseletében: Szentmiklóssy Kálmán őrn.
2.) A H.M. 16. osztály képviseletében : dr. Szepessy Géza min.o.tan.
3.) A H.M. 16. osztály képviseletében: dr. Bagi József min.s. t i t k á r .
Az értekezleten megjelentek az ügyirat mellett elfekvő követségi jelentést behatóan megvitat
ták. Az egyes tárcák képviselői előadták a jelentésre vonatkozó észrevételeiket.
A H.M-et a jelentésben foglaltak közül főleg a szóbanforgó egyének hazaszállítása érdekli.
Az értekezleten a H.M. képviselői előadták, hogy a szóbanforgó egyéneknek útlevéllel való ellátása
tekintetében a 45.777/eln. 16—1940.sz. átiratban — ebben az á t i r a t b a n hozzájárultunk ahhoz,
hogy a m.kir. külképviseleti hatóságok a külföldön tartózkodó hadköteles korban lévő magyar
állampolgárok útleveleit esetenkénti külön hozzájárulásunk nélkül egyízben legfeljebb egy évre
meghosszabíthassák, illetőleg részükre egy évre érvényes új útlevelet állíthassanak ki. — Elfoglalt
álláspontot m a is fenntartják. A Vkf. 2. osztály képviselője előadta még, hogy a Vkf. úr Ő Nagy
méltósága álláspontja szerint azoknak az egyéneknek, akik a spanyol vöröshadseregben szolgála
t o t teljesítettek, továbbá a zsidóknak a hazaszállítása nem kívánatos és nem engedhető meg.
A többi tárcák képviselőinek hozzászólása u t á n az értekezlet elhatározta, hogy mindenekelőtt
a szóbanforgó internáltak állampolgársági, kiutazási, kint tartózkodásuk alatti magatartásá
ról kell pontos képet kapni, m e r t csak ennek birtokában lesz a Büm. abban a helyzetben, hogy
a H.M.-mel egyetértve kiválassza azokat az egyéneket akik a hazaszállításra tekintetbe jöhetnek.
Ezzel kapcsolatban megállapodás történt, hogy a Büm. egy kérdőívet fog szerkeszteni, amely
az internáltak állampolgársági viszonyaira és a közbiztonsági szempontból való megbízhatósá
gukra vonatkozó kérdéseket fogja tartalmazni. Ezeket a kérdőíveket a Küm. a franciaországi
követünkhöz fogja továbbítani, azzal az utasítással, hogy gondoskodjon arról,hogy an
nak minden egyes pontjára a szóbanforgó egyének pontos választ adjanak. A kérdőívek
azután vissza fognak kerülni a Küm.-be és ezek birtokában a Büm a H.M.-mel egyetértően fogja
kiválasztani azokat az egyéneket, akik állampolgársági és közbiztonsági szempontból a haza
szállításra tekintetbe jöhetnek.
Az értekezlet is azt az álláspontot foglalta el, hogy a zsidók és azok, akik a vöröshadseregben
szolgáltak, lehetőleg ne kerülhessenek haza. Azonban azok az egyének, akik önhibájukon kívül
pl. rosszindulatú besúgás folytán kerültek az internáló táborba, de egyébként jó magyar emberek,
minél hamarabb hazakerülhessenek.
A K ü m képviselői közölték, hogy a K ü m az internáló táborokban élők helyzetének javítása
érdekében 10 000 frankot a francia magyar követ rendelkezésére bocsájtott. Megállapította az
értekezlet, hogy a fennálló törvényes rendelkezések értelmében megvan a mód arra, hogy a telje
sen vagyontalan internáltak részére a követség szegénységi bizonyítványt állítson ki. A K ü m . kép
viselői kijelentették továbbá, hogy érintkezésbe fognak lépni a Magyar Nemzeti Bankkal, hogy
miképpen volna lehetséges, hogy az internáltak itthoni hozzátartozói az internáltaknak élelemét,
ruházatot, pénzt küldjenek.
A K ü m . és a Büm. képviselői kijelentették, hogy az erdélyi visszacsatolt területről származó
internáltak visszaJionosÜásának megkönnyítése iránt a szükséges intézkedések már folyamatba
tétettek. Ez azért vált szükségessé, mert azok az egyének, akik a visszacsatolt keleti és erdélyi te
rületről kerültek ki külföldre ós a visszacsatolás alkalmával is külföldön tartózkodtak, a magyar
állampolgárságot automatikusan nem szerezték meg.
Minthogy a hazaszállításra tekintetbe jövők priorálását a Büm. a H.M.-mel egyetértőleg fogja
elvégezni, a H.M. érdekei biztosítva vannak.
Egyelőre további intézkedésre nincs szükség.
Irattárba teendő.
Bpest, 1941. I . 10.
Dr. Bagi József
min. s. titkár.
L : B e r n á t h l . 13.
K : I . 16.
Dr. Szentgyörgyi Lajos 18
Min. osztályfőnök.
15 Dr. Bernáth László min. osztályfőnök a HM 15. osztály vezetője volt, dr. Szentgyörgyui Lajos min. osztályfőnök
a HM VII. (polgári) csoport főnöke. Itt említjük meg, hogy az ügyirat intézésében résztvevő osztályok ügyköre az
alábbi volt: 15. osztály: törvényelőkészítés és törvényértelmezés; közjogi és közigazgatási jogi kérdések; parlamenti
ügyek; nemzetközi szerződések. 16. osztály: a honvédség kiegészítése; állampolgársági ügyek; kedvezményügyek;
útlevélügyek.
2. vkf. (vezérkari főnöki) osztály: a katonai nyilvántartás, statisztikai és kémelhárítő szolgálat; a külfölddel kap
csolatban felmerülő katonai ügyek; katonai attachékkal kapcsolatos ügyek; a nemzetvédelmi szolgálattal kapcsola
tos ügyek.
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I I . ügyirat
Elóadóiv
Magyar királyi honvédelmi

miniszter

16779/eln. — 15. osztály/1941.
A beadvány beküldője : K ü m .
száma: 8187/10.Ny.—1941.
kelte: I I I . 10.
Előirat száma: 451 /ein. 15—1941.
Utóirat száma: 46047/eln. 15—1941.
Tárgya : Visszacsatolt területről származó
spanyol vöröshadseregbeli katonák hazatérése.
Beadvány
8187/10.Ny.
1941.
Szigorúan

bizalmas.

Nagyméltóságú
M. kir. Honvédelmi Minister Urnák,
Budapest.
Nagybecsű állásfoglalás végett tisztelettel megküldöm.
Budapest, 1941. március 10-én.
A minister rendeletére :
Dr. Moór
ministeri tanácsos.
Megkapja a belügyminister ur is.

Másolat.
M. kir. Követség. Paris. Vid.32./biz.
Szigorúan bizalmas.

Vichy, 1941. I I I . 1-én.
T á r g y : A visszacsatolt
területekről szár
mazó spanyol
köztársasági ka
tonák hazatérése.

Nagyméltóságú
Bárdossy László úrnak, m. kir. külügyminiszter
Budapest.
Tekintettel arra, hogy ezen egyének között nem kevés az olyan, aki a megszállt területen divó
magyar-üldözések következtében m e n t külföldre és csak munkaalkalom híjján került Spanyol
országba, tekintettel továbbá arra, hogy érzésem szerint politikai szempontból ezek az emberek a
megszállt területen uralkodó viszonyok m i a t t nem vonhatók egy kalap alá a trianoni Magyar
országról származó, a spanyolországi vörös alakulatokban szolgált egyénekkel, indíttatva érzem
m a g a m a t Nagyméltóságod magas utasítását kérni azirányban, vajon ezen elemeknek vagy lega
lább is a jó benyomást keltő részüknek hazatérésével szemben ugyanezen elutasító álláspontot
foglaljam-e el, mint amelyet a k a p o t t magas utasítások értelmében a követség a trianoni spanyol
vörösökkel szemben elfoglal. Benyomásom szerint ezen emberek között számos oly aránylag
értékes elem található, amelynek elvesztése Magyarországra nézve k á r t jelentene. Még a trianoni
Magyarországról származó vörös spanyolok között is vannak egyesek, akiknek kommunista
ellenes beállításáról positiv tudomásom van, akik fiatal fővel kalandvágyból avagy gazdasági
körülményeik folytán szegődtek csak el Spanyolországba és akik a d o t t esetben kétségkívül igen
jó magyar katonák lennének, az ilyenek száma pedig a visszacsatolt, és különösen a román terü
letekről származók között igen tekintélyes.
A fentiekre való tekintettel bátorkodom tisztelettel javasolni, hogy a visszacsatolt területekről
származó tiszta magyar internáltaknál azoknak kivételével, akiknek kommunista beállítottságára
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nézve indiciumok állnak fenn, az a puszta tény, hogy a spanyol köztársasági hadseregben szol
gáltak ne tekintessék se hazatérésük, se visszahonosításuk gátló körülményéül, és hogy hatalmaztassam fel ezen egyének visszahonosítási — illetve útlevélügyeiben ugyanolyan eljárás kö
vetésére, amilyenre a visszacsatolt területekről származó többi magyar dolgában u t a s í t t a t t a m .
Tisztelettel kérem Nagyméltóságod magas tárgybeli felhatalmazását.
Van szerencsém ezekhez megjegyezni, hogy megbízható bizalmas forrásból v e t t értesülésem
szerint a legutóbbi Pétain — Franco találkozás alkalmával elvi megegyezés j ö t t létre, mely
szerint a még Franciaországban tartózkodó, vörös oldalon harcolt spanyolok óriási többsége
amnesztia alapján haza fog térhetni Spanyolországba.
Khuen Héderváry s.k.
m . kir. követ.
Pro domo
Érdemi intézkedés előtt szíves állásfoglalás végett
lássa
kbt.
Vkf. 2. D . oszt.
Bpest, 1941. Ü L 17.

Szepessy
m.o.tan,

2. Vkf. D. alcsoport részéről:
Véleményem szerint a spanyolországi vörös alakulatoknál szolgált internáltak közül azokat az
egyéneket, — volnának is ilyenek — akiknek Magyarországba való visszatérése az országra nézve
előnyös lehetne, kiválogatni nem lehet, ugyanígy nem lehet a z t sem megállapítani, hogy kik lép
t e k be a vörös hadseregbe kényszer hatása a l a t t .
Annakidején az erdélyi üldözöttek közül főleg a kommunisták menekültek külföldre és kerül
tek valamiképen Spanyolországba, míg a magyar szempontból megbízhatók, hozzánk jöttek.
Ennek alapján a párizsi követség javaslatával nem értek egyet és kérem annak elutasítását.
941. n i . 19.
K u t h y alez.
Kiadványtervezet: 1 6
A m. kir. Külügyminiszter Urnák

I.
Budapest

T á r g y : lásd kint
A folyó évi március hó 10-éről 8187/10.Ny.—1941.sz. a l a t t kelt átiratára van szerencsém közöl
ni Nagyméltóságoddal, hogy a visszacsatolt területről származó, s a spanyol köztársasági had
seregben szolgálatot teljesített katonák hazatéréséhez — honvédelmi szempontból — a jövőben
sem járulhatok hozzá.
Budapest, 1941. márc. 26.

n.
(Hátirat az I.sz. kiadvány hiteles másolatára.)
A m. kir. Belügyminiszter U r n á k
Budapest
Tárgy: lásd kint
A m. kir. Külügyminiszter U r 1941 március hó 10-éről 8187/10—Ny.—1941. szám alatt kelt s
Nagyméltóságodnak is megküldött átiratára a d o t t válaszomat másolatban van szerencsém szíves
tudomásulvétel végett Nagyméltóságoddal tisztelettel közölni.
Budapest, 1941. március 26.
N . B . Az internáló táborokban külföldön (Franciaország) tartózkodó magyarok hazaszállításával
kapcsolatban a Küm-ben a f. é. I . 10-én m e g t a r t o t t értekezlet is általában arra az álláspontra
helyezkedett, hogy azoknak a hazahozatala, akik a spanyol vöröshadseregben szolgáltak, nem
kívánatos. (L. a 451/eln. 15—1941. évi előirathoz csatolt I. sz. betétíven lévő p . d. folytatás má
sodik jelzésű bekezdését.) Egyébként priorálási eljárás folyamatban van, s így aki erre érdemes:
16 A kiadvány tervezetet valószínűleg a 16. osztály készítette (dr. Györky), azt dr. Bagi József (15. osztály) áthúzta
és az alatta következő „NB" kezdetű kézírásos, ceruzás megjegyzéssel továbbította a csoportfőnöknek, és az ő (dr.
Szentgyörgyi) kézírásos megjegyzéseivel került vissza az ügyirat a 15. osztályhoz.
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nincs terhelő priusza, haza fog jöhetni, aki vörös katona volt — és a 16. oszt. átirattervezete ki
zárólag ezekről beszól, — annak hazajövetele nem kívánatos.
Polg. csf. részéről:
A 16. osztály kikerestettem és szereltettem a jelen ügy előzményét tárgyaló 4ől/eln. 16—1941«
számú ügyiratot. Az előzmény alapján és mert még ezúttal is csak általános érvényű, elvi kérdés
ről s nem konkrét ügyekről van szó, az ügyiratot a 15. osztályra kell átíratni.
A 15. osztály— különös figyelemmel az előirat betétívén levő p . d. folytatás második bekezdé
sében foglaltakra — vegye újból az i k t a t m á n y t a vkf. 2. és a 16. osztály bevonásával tárgyalás
alá.
Budapest, 1941. IV. 16.
Dr. Szentgyörgyi Lajos
min. osztályfőnök.
Betétív a 16. 779/eln. 15.—-1941. számú ügyirathoz.
Pro domo folytatása
A K ü m . úr megküldötte a franciaországi m. kir. követ jelentését, amely a visszacsatolt területek
ről származó és a spanyol köztársasági hadseregben szolgált, s jelenleg Franciaországban internál
tak hazatérésót tárgyalja.
A követ jelentése szerint az internáltak között olyan személy van, aki a megszállt területen divó
magyarüldözések következtében ment külföldre és munkaalkalom híjján került Spanyolországba.
Véleménye szerint az internáltak között számos olyan aránylag értékes elem található, amelynek
elvesztése Magyarországra nézve kárt jelentene. Álláspontja szerint a megszállt területről szár
mazó internáltakkal szemben nem kellene olyan merev elutasító álláspontot elfoglalni, mint a
trianoni Magyarország területéről származókkal szemben elfoglaltunk.
Javasolja a követ, hogy a visszacsatolt területekről származó tiszta magyar származású inter
náltaknál, azoknak kivételével, akiknek kommunista beállítottságára nézve indicium áll fenn,
pusztán az a tény, hogy a spanyol köztársasági hadseregben szolgáltak, ne tekintessék se haza
térésük, se visszahonosításuk gátló körülményéül és kéri, hogy a követség hatalmaztassék fel
«zen egyének visszahonosítási, illetve útlevél ügyeiben ugyanolyan eljárás követésére, amilyenre
a visszacsatolt területekről származó többi magyar ügyében k a p o t t .
Az osztály szükségesnek t a r t j a megjegyezni, hogy a trianoni Magyarország területéről szárma
zó internáltak hazatérésének kérdését a külügyminisztériumban f. évi január 10 napján megtar
t o t t tárcaközi értekezlet m á r tárgyalta és az elszakított területekről származó internáltak viszszahonosításának kérdését is érintette (ennek eredményét lásd a csatolt 451/eln.—15—1941. sz.
ügyiratban).
Ezen az értekezleten a H.M. képviselői előadták, hogy a Vkf. úr őnagyméltósága álláspontja
szerint azoknak az egyéneknek, akik a spanyol vörös hadseregben szolgálatot teljesítettek,
továbbá a zsidóknak a hazaszállítása nem kívánatos és nem engedhető meg.
Az értekezlet azonban elhatározta, hogy minden egyes internáltat prioráltatni fog és főleg az
internáltak kiutazási körülményeire és kinttartózkodásuk alatti magatartásáról fog pontos képet
szerezni. Ennek megtörténte u t á n fog a Büm. a H.M.el egyetértve eljárni, illetve fogja kiválasz
t a n i azokat az egyéneket, akik esetleg a hazaszállításra tekintetbe jöhetnek.
A Büm. egy kérdőívet fog készíteni és azt a K ü m . franciaországi külképviseleti hatóságuk útján
fogja az érdekeltekkel kitöltetni. A visszaérkező kérdőíveket ezután a Büm. és a H.M. fogja meg
kapni állásfoglalás végett.
Az értekezlet is elfogadta azt az álláspontot, hogy a zsidók és azok, akik a vörös hadseregben
szolgáltak, lehetőleg ne kerülhessenek haza. Azonban azok az egyének, akik önhibájukon kívül
pl. rosszindulatú besúgás folytán kerültek internáló táborba, de egyébként jó magyar emberek,
minél előbb hazakerülhessenek.
Figyelemmel a franciaországi követségünk jelentésében foglaltakra, az osztály álláspontja az,
hogy azoknak az internáltaknak a visszahonosítása és a hazatérése elől, akik a visszacsatolt
területekről az ottani magyarüldözések következtében szöktek ki, vagy kerültek ki Franciaor
szágba, vagy Spanyolországba, ne zárkózzanak el abban az esetben, h a kétségkívül beigazolódik,
hogy nem zsidók és nem meggyőződéses kommunisták és csak kényszerűségből léptek be a spa
nyol vörös hadseregbe. Amennyiben az erre vonatkozó elvi állásfoglalás lehetővé tenné, hogy az
arra érdemesek visszahonosításának — ami elől az osztály véleménye szerint nem kellene m á r
most eleve mereven elzárkózni (vagyis bizonyos kis számú kivételt lehetne engedélyezni) — a
priorálást ugyanúgy kellene lefolytatni ezekkel szemben is, mint a trianoni Magyarország terüle
téről származókkal szemben. (Vagyis a H.M. a Büm-mel egyetértve adna engedélyt.) A fentiekre
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tekintettel az osztály, mielőtt a Küm-nek választ adna, a k b t . Vkf. 2. és k b t . 16. osztály vélemé
nyét a követségi jelentéssel kapcsolatban újból kikéri.
Lássa r. u. K b t . Vkf. 2. oszt.
K b t . 16. osztály
a követségi jelentésben foglaltakra vonatkozó álláspontjának szíves közlése végett.
Budapest, 1941. IV. 20.
Dr. Bagi József
min. e. titkár
2. Vkf. osztály részéről:
B.M. úr (VII. Res.) 7537/VII. Res.—1941. számú megkeresése alapján az alcsoport fenti tárgy
ban 1941. évi V. 5-én az alábbiak szerint már állást foglalt: „ K . és nv. szempontból 17 nem javaso
lom a szóbanforgó internáltak hazatérésének engedélyezését, mert szinte lehetetlen külképvisele
t ü n k részéről annak megállapítása, hogy kik azok, akik meggyőződésből álltak be a spanyol vörös
hadseregbe. A megszállott területről származó és üldöztetésnek k i t e t t egyének különben sem
voltak arra kényszerítve, hogy a spanyol polgárháborúban részt vegyenek."
1941. V. 9.

Bartalis őrgy.

A 16. oszt. részéről:
Megbízhatósági szempontból az osztály ügykörszerűleg nem hivatott nyilatkozni. Hazatérésre
jogosító útiokmány kiállítása tekintetében a H.M. a Küm-hoz intézett 46777/eln. 16—1941. sz.
átiratában hozzájárult ahhoz, hogy a külképviseleti hatóságok előzetes hozzájárulás nélkül egy
évre érvényes útlevelet adjanak a Franciaországban tartózkodó hadköteles korban lévő magyar
állampolgároknak. H a magyar állampolgárságnak, kétségtelen kényes helyzet állt elő, mert be
lépni szándékozó magyar állampolgárok előtt a magyar h a t á r t nem lehet elzárni. Más kérdés,
hogy ha hazatérnek, itthon milyen eljárás alá fognak kerülni.
J á r h a t ó b b ú t n a k látszik, hogy azokat, akik erre okot szolgáltattak — s akiknek a hazatérésére
amúgy sem számítunk — a Büm. az állampolgársági törvények rendelkezései alapján „nem ma
gyar állampolgár"-nak nyilvánítaná. Ezzel elejét vehetjük a Magyarországra való visszatérésnek,
mert ilyen hontalanok részére nem vagyunk kötelezve beutazási engedélyt adni. A kérdésnek ez a
része a Büm-al volna esetleg egy tárcaközi értekezleten letárgyalandó.
Az osztály nézete szerint kívánatos volna az állampolgárság tisztázása.
Bp. 1941. V. 15.
Szepessy
min. o. t a n .
Pro domo folytatása :
A k b t . vkf. 2. osztály a szóbanforgó és a visszacsatolt területről származó spanyol vöröshad
seregbeli katonák hazatérése ellen foglalt állást.
A k b t . 16. osztály nem foglalt állást a szóbanforgó spanyol vöröshadseregbeli és visszacsatolt
területekről származó személyek hazatérésével kapcsolatban. Ugyanis ezek a személyek a magyar
állampolgárságot, minthogy a visszacsatoláskor nyilván nem tartózkodtak a visszatért területen,
automatikusan nem szerezték vissza. í g y reájuk a magyar állampolgárságukra megállapított
elveket nyilván nem alkalmazhatjuk.
Lássa r. u.
kbt. 16. osztály, az iktatmányban foglaltakra vonatkozó álláspontjának szíves közlése végett.
Budapest, 1941. május hó 30.
Dr. Bagi József
min. s. titkár.
A 16. osztály részéről:
Az osztály megállapítja, hogy a 46777/eln. 16. 1940. sz. átiratban a Küm-mal közölt állásfog
lalásnak megfelelően, a külképviseleti hatóság az útleveleket az arra jogosultak részére ma is
kiállíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja.
Elengedhetetlen előfeltétele ennek természetesen a magyar állampolgárság megállapítása, amely
azonban már a Büm. hatáskörébe tartozik. E tekintetben az előirati 1. sz. betétív 4. bekezdése:
m á r az intézkedések folyamatba is tétettek.

17 Katonai és nemzetvédelmi szempontból.
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Hogy megbízhatósági vagy más honvédelmi szempontból fontos körülmény figyelembevételé
vel a hazatérés megengedhető-e, erre nézve az osztály egyetért a k b t . Vkf. 2. D . o. véleményével.
H a azonban a Büm. a szóbanforgó egyének magyar állampolgárságát állapítaná meg, a haza
térni kívánkozó magyar állampolgárok előtt a magyar h a t á r t nem lehetne lezárni. Hazatérésük
u t á n azonban esetleges felelősségrevonásuk nyitott kérdés marad.
Budapest, 1941. június 11.
Szepessy
min. o. t a n .
Pro domo folytatás :
A k b t . 2/vkf. és 16. osztály véleménye alapján terveztetik az alábbi
kiadvány.

I.
M. kir. Külügyminiszter Ürnak,
Budapest,
Tárgy : mint kívül.
Hivatkozással Nagyméltóságodnak f. évi március hó 10-éről 8187/10. Ny.—1941. és f. évi ápri
lis hó 7-én kelt 75.592/7—1941. szám a l a t t kelt nb. átiratára v a n szerencsém Nagyméltóságoddal
tiszteletteljesen közölni, hogy a visszacsatolt területről származó s a spanyol vörös hadseregben
szolgálatot teljesített katonák Magyarországra való szállításához honvédelmi szempontból nem
járulhatok hozzá.
Budapest, 1941...
II.
(Hátirat az I . sz. kiadvány hiteles másolatára.)
M. kir. Belügyminiszter úrnak,
Budapest.
A m. kir. külügyminiszter úr 1941. március hó 10-éről 8187/10-ny.—1941. és 1941. április hó
7-éről 75.592/7—1941. szám alatt kelt s Nagyméltóságodnak is megküldött átiratára a d o t t vála
szomat másolatban v a n szerencsém Nagyméltóságodnak szíves tudomásulvétel végett megkülde
ni.
Budapest, 1941. V I . 27.
Dr. Bagi József
s. t i t k á r .
1: V I I . 1.
Dr.

Szentgyörgyi Lajos 1 *
min. osztályfőnök.

Ehhez az ügyirathoz csatolták a K ü m átiratát (illetve eredetileg 446 621/16. osztály—1941.
számon) de semmi külön elintézést nem nyert.
Magyar Királyi Külügyminisztérium.
75.592/7.
1941.
Nagyméltóságú m. kir. Honvédelmi Miniszter Úrnak,
Budapest.
T á r g y : Rajk László kiszabadítása a franciaországi
(Vernet-i) internáló táborból*
Melléklet: 1 d b .
fí Rajk Gyula beadványának másolatát szíves tudomásulvétel végett van szerencsém Nagymél
tóságodnak megküldeni azzal, hogy nevezett beadványát állásfoglalás végett egyidejűleg meg
küldtem a m. kir. belügyminiszter úrnak is.
Budapest, 1941. április 7.
A

18 A választ 1941. július 4-én küldték el.
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miniszter rendeletéből :
Steidl
miniszteri tanácsos

Melléklet a 75.592/7.1941. számhoz.
Rajk Gyula
Budapest

•
Nagyméltóságú Miniszter Ü r !

Alulírott Rajk Gyula, budapesti (VI. Szondy u. 80. I . 1.) lakos azzal a tiszteletteljes kéréssel
fordulok Nagyméltóságodhoz, hogy Rajk László nevű öcsémnek a vernet-i internálótáborból
való kiszabadítása és Magyarországra j u t t a t á s a érdekében a szükséges lépések megtételére à
Magyar Kir. Követségnek, Vichy, engedélyt adni kegyeskedjék.
Ez ügyben január havában kérelmet intéztem a vichy-i követséghez, ahonnan a mellékelt ér
tesítést 1 9 k a p t a m . Miután öcsém több mint két éve sínylődik az internálótáborban, mély tisz
telettel megismétlem fenti kérelmemet, a következő indokaim alapján:
Szüleim, valamint mindkét ágbeli nagyszüleim erdélyi származásúak és anyai nagyapám kivé
telével — aki róm. k a t h . vallású — valamennyien ref. vallásúak voltak. Édesapám, néhai Rajk
József, valamint 13 gyermeke valamennyien Székelyudvarhelyen születtünk. E 13 gyermek közül
tízen vagyunk életben és László nevű öcsém kivételével valamennyien a jelenlegi Magyarország
területén teljesítjük állampolgári kötelességünket. A világháborúban négyen teljesítettünk kato
nai szolgálatot.
László öcsém a trianoni békeszerződés értelmében román állampolgárnak volt tekintendő,
minthogy néhai édesapám szülőföldjén m a r a d t , s így gyermekei az ő állampolgárságát követték.
E n n e k dacára öcsém 1924. szeptember hava óta — kevés megszakítással — állandóan CsonkaMagyarországon, főleg Budapesten élt, 1936. évig. Ügy középiskoláit, mint egyetemi tanulmá
nyait is i t t végezte. 1936. évben nyugtalan természete Franciaországba vitte. Miután román út
levele lejárt és azt — román katonai kötelezettségének nem akarván eleget tenni — érvényesít
tetni nem t u d t a , érvénytelenné vált útlevelével Franciaországban való maradhatásának az volt
egyetlen feltétele, hogy jelentkezzék a spanyol köztársasági csapatok segélyezésére toborzott
u. n. önkéntes katonai szolgálatra. Súlyos sebesüléssel került vissza Franciaországba a spanyol
háború befejeződése u t á n , ahol a fent megjelölt internáló táborba került.
Erdély egy részének a bécsi döntés alapján történt visszacsatolása következtében öcsém nyom
ban bejelentette a párisi magyar követségen a magyar állampolgárság fenntartására irányuló
szándékát. A követség a bejelentést azzal az írásbeli értesítéssel vette tudomásul, hogy a további
teendők tekintetében a hozandó optánstörvény rendelkezései lesznek irányadók.
Tekintettel arra, hogy öcsém magyar állampolgár akar maradni és ifjúkori nyugtalanságának
lehiggadása után itthon Magyarországon szeretne élni, mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat,
kegyes engedélyével tegye lehetővé, hogy László öcsém visszatérhessen a hosszú évek óta elsza
k a d t 9 testvére körébe. Alulírott a magam részéről úgy az erkölcsi, mint az anyagi felelősséget
vállalom azért, hogy László öcsém hazatérése esetén hasznos polgára lesz hazánknak. 2 0
Kérelmem kedvező elintézéséhez Nagyméltóságod szíves pártfogását kérem és vagyok
mély tisztelettel
Budapest, 1941. február 19.
Rajk László s k . "

19 A mellékletet a KÜM nem küldte meg.
20 1941 nyarán a francia—német megállapodás következtében, a németekkel szövetséges országokból származó
internáltak előtt is megnyíltak a tábor kapui. Jelentkezhettek németországi munkára.
A verneti magyar foglyok közül — a francia kommunisták tanácsára — többen jelentkeztek, mert ez volt az egyet
len útja a hazatérésnek. így jött haza, teljesítve a párt utasítását, Rajk László is.
Rajk 1941. június elején hagyta el a verneti tábort. Khuen-Héderváry vichy-i követ 1941. július 17-én jelentette
Bárdossy Lászlónak, a külügyminisztérium vezetésével is megbízott miniszterelnöknek, hogy azon „nemkívánatos
magyar internáltak" között, akiket Németországba munkára szerződtettek és érvényes magyar útiokmányok nélkül
szállítottak oda „Rajk László, Székel, 1909" is szerepel.
Rajk több társával a Lipcse környéki Espenhaim faluban dolgozott, ahol körülbelül tízezer külföldi munkás műbenzingyárat épített. Megérkezésük után azonnal kutatni kezdték a szabadulás lehetőségét. Rajknak a német elv
társak segítségével sikerült Bécsbe utaznia. Itt, az előre megadott címen, már várták segítői és augusztus 25-én ille
gálisan átlépte a magyar határt. (OL BM res. 1941—43. 6152. tétel.)
21 A KÜM által készített másolaton is így, Rajk Gyula helyett.
— 258 —

I I I . ügyirat
Előadóív
Magyar királyi honvédelmi miniszter.
46 047/eln. — 15. osztály/1941.
A beadvány beküldője : K ü m
száma: 8 187/10.Ny.
kelte: 1941. V I I . 1.
Előirat száma: 16 779/eln. 15—1941.
Tárgy: Visszacsatolt területről származó
spanyol köztársasági katonák hazatérése.
Beadvány
ad. 8187/10—Ny.
1941.

Szigorúan bizalmas.
M. kir. Honvédelmi Miniszter
úrnak
Budapest.

Felkérem Nagyméltóságodat, hogy 1941. évi március hó 10-én kelt 81870/10.—Ny. 1941. számú
átiratomra, amely a visszacsatolt területekről származó spanyol köztársasági katonák hazatérése
ügyét tárgyalja, mielőbb válaszolni, vagy annak elintézését gátló körülményeket velem sürgősen
közölni méltóztassék.
Budapest, 1941. évi július hó 1-én.
Dr. Moór
miniszteri tanácsos
Pro domo :
A K ü m . úr 1941. március hó 10-én kelt 8187/10—Ny.—1941. számú átiratára adandó vála
szunkat sürgeti. A sürgetett átiratot f. évi július hó 2 napján elküldöttük. Erről a K ü m . u r a t
értesítjük.
T á r g y : Mint kívül.
Kiadvány.
M. kir. Külügyminiszter Úrnak,
Budapest.
A visszacsatolt területekről származó spanyol köztársasági katonák hazatérése ügyében f. évi
július hó 1-én kelt ad. 8.187/10.—Ny.—1941. számú nagybecsű sürgető átiratára hivatkozással
van szerencsém Nagyméltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy 1941. március hó 10-én kelt
8.187/10.—Ny.—1941. számú nb. átiratára érdemleges válaszomat f. évi július hó 2-án kelt
16.779/eln.—15—1941. számú átiratomban volt szerencsém Nagyméltóságoddal közölni.
Budapest, 1941. V I I I . 26. 28
Dr. Bagi József
min. t i t k á r

22 A választ szeptember 12-én küldték el.
Az érdemi válasz a II. ügyirat „kiadvány"-ában szerepel. (,,...a spanyol vörös hadseregben szolgálatot teljesített
katonák Magyarországra való szállításához honvédelmi szempontból nem járulhatok hozzá.")
A magyar önkéntesek közül többen, akik nem tudtak hazajönni, Afrikába, a djalfai (Algéria) internálótáborba
kerültek. Akik a verneti táborban maradtak, később a Les Milles-i táborba kerültek át. Az Afrikába került magyar
internacionalisták, ha átmenetileg rossz körülmények közé kerültek is, annyiban szerencsések voltak, hogy 1943-ban,
amikor Algírt a szövetséges hatalmak felszabadították, többen a Szovjetunióba mehettek, köztük Szalvay Mihály,
Mátyás László, valamint Sziklai Sándor. Bakó (Back) Emil az angol hadseregbe került.
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SZEMLE

/

LUGOSI J Ó Z S E F — TEMESVÁRY F E R E N C

KARDOK
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 74 o., 180 kép)
Üjra érdekes kötettel lépett a nagyközön
ség elé a Zrínyi Katonai Kiadó. Lugosi József
-és Temesváry Ferenc a történelem századait
végigkísérő, tárgyi jelentőségében egyedi sze
repet betöltő kard bemutatását t ű z t e ki célul.
Mint a szerzők előszavából is kitűnik, a kard
földünk minden részén hol mitikus tárgyként,
hol szimbólumként jelenik meg. Szerepe alig
hasonlítható össze más fegyverekével. A könyv
szerzői célul t ű z t é k ki, hogy elsősorban a mű
vészettörténeti jelentőségű kardokról nyújt
sanak áttekintést, főként a Magyar Nemzeti
Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum fegyve
reire támaszkodva.
A gazdag illusztrációs anyagot megelőzően
röviden ismertetik a szablya ós a kard ki
alakulását, hangsúlyozva a keleti eredetű
szablya és a főként nyugaton elterjedt egye
nes kardok közötti különbségeket. Felhasz
nálják az újabb kutatások eredményeit a
szablya és a kard eredetének és fejlődósének
bemutatásánál. Kitérnek olyan fontos és kü
lönleges figyelmet érdemlő díszkardunkra,
m i n t például a reneszánsz ötvösművészetet
reprezentáló, I I . Ulászló nevéhez fűződő kard
r a . A továbbiakban értő kézzel vezetik végig
az olvasót a pallosok, hegyestőrök különböző
típusain, elsősorban a névhez fűződő darabo
k a t ismertetve.
A török veszély növekedésével újra a ma
gyar vitézek jellemző fegyvere lett a szablya.
Használták a nehéz nyugati típusú és a török
h a t á s r a kialakult könnyű magyar szablyákat,
valamint az arab—török karabellát. A szerzők
a legjellemzőbb, legszebb példányokon keresz

t ü l mutatják be az „új magyar szablya" fej
lődését.
A következő részben a hazai kardgyártást
és a díszítéssel kapcsolatos problémákat tag
lalják.
Végül a rendszeresített katonai kardok tí
pusait mutatják be a X V I I I . századtól nap
jainkig, mikor m á r nem fegyverként, hanem
szimbólumként jelenik meg.
A kötet értékes képanyaggal és minden
egyes b e m u t a t o t t fegyver részletes ismerteté
sével záródik.
Érdekes és sok szempontból használható,
szép kiállítású könyvet foghatunk kezünkben,
amely elsősorban a nagyközönségnek szól.
Reméljük, hogy a szerzők egy rendszeres típus
könyvet is terveznek, amely a magyar fegyver
történeti irodalom egyik nagy hiányát pó
tolná.
Végezetül néhány szót a hiányosságokról.
A szép kivitelű könyv mindenképp megérde
melt volna egy-két idegen nyelvű ismertetőt,
hiszen így a külföldi érdeklődők csak igen
nehézkesen használhatják. Nyomdatechnikai
problémák figyelhetők meg elsősorban a szí
nes képeknél. H a különböző köteteket hason
lítunk össze, észrevehető, hogy a színnyomás
nem egységes, ugyanakkor a teljes oldalas ós
a rószletfotók színei is sok esetben eltérnek,
de előfordul az is, hogy teljesen megváltoznak
a tárgyak eredeti színei. (Mint például Klapka
György díszszablyájánál, ahol a hüvelyborítás
fekete—zöld helyett.) Egy ilyen kivitelű és árú
kötetnél mindenképpen figyelmesebben kellett
volna eljárni.
Zarnóczki Attila
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TEMESVÁRY F E R E N C

PISZTOLYOK
A Magyar Nemzeti Múzeum tűzifegy ver-gyűjteménye I.
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1988. 496 o.)

Dr. Temesváry Ferencnek, a Magyar Nem
zeti Múzeum tudományos főmunkatársának
pisztolyokról szóló tanulmánya rendkívül
hézagpótló, a magyar múzeológia számára
nélkülözhetetlen forrásmunka. Temesváry Fe
renc ú t t ö r ő munkája, nevezetesen az, hogy a
magyarországi múzeumokban őrzött fegyvere
ket katalógusszerűen feldolgozza, s közzé
tegye, m á r hosszú évtizedek munkája. Meg
jelent a sárvári és a váci múzeum fegyver
katalógusa, s más múzeumoké előkészületben
van. A Magyar Nemzeti Múzeum rendkívül
gazdag pisztolygyűjteményének minden rész
letre kiterjedő feldolgozása is igazi értékterem
t ő munka.
A könyv első részében megismerkedhetünk
a pisztoly és a magyarországi fegyvergyártás
történetével, s a közel 500 magyar puskaművessel.
A pisztoly feltalálási körülményei napjaink
ban még éppen úgy nem igazoltak (tudomá
nyosan), mint a lőporé. Tudva, hogy ennek a
könyvnek a kézirata már a hetvenes évek ele
jén készen volt, a pisztoly feltalálásával kap
csolatban csak két feltevés került be, újabb
kutatási eredmények kimaradtak, pl.: Tibor
Dite tanulmánya — amelyet Pongó János idéz
a Pisztolyok, revolverek című könyvben. Dite
a pisztoly feltalálásával kapcsolatban 4 fel
tevést állít fel:
1. a dörzskerekes szerkezetet Németország
ban, a legnagyobb valószínűség szerint
Nürnbergben találták fel;
2. a feltalálás ideje a X V . század utolsó
negyede;
3. a kerék, m á r javított formában, 1501ben került Magyarországra, s i t t is meg
kezdték a készítését;
4. a dörzskerekes fegyver Magyarországról
került először Itáliába, s valószínűleg ez
szolgált alapul Leonardo da Vinci rajzá
hoz.
Végigolvasva a leírásokat, világhírű mes
terek gyönyörűen kidolgozott fegyverei tűn
nek elénk. A feldolgozott pisztolyok száma le
nyűgöző. Egy-egy pisztoly értéke t ö b b száz
ezer forint. Ez a könyv is erősíti, hogy nemzeti
értékeink védelme mindannyiunk kötelessége.
A szerző a következő csoportosításokban
m u t a t j a be a Magyar Nemzeti Múzeum pisz
tolyait:
a) Dörzskerekes pisztolyok
45 d b
b) Kovás pisztolyok. Török—balká
ni pisztolyok
239 d b

c) Nyugat-európai kovás pisztolyok 110
d) Tölcséres csövű, un. trombón pisz
tolyok
55
e) Csappantyús pisztolyok (átalakí
t o t t kovás lakattal)
102
f) Csappantyús pisztolyok
123
g) Tercerolok
28
h) Bérenger-rendszerű pisztolyok
3
i) Pisztolykészletek
10
j) Egylövetű hátultöltő pisztolyok
69
k) Forgódobtáras ismétlőpisztolyok
és előzményeik
86
l) ö n m ű k ö d ő pisztolyok
116

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

A könyvben egy-két fogalommal, megneve
zéssel nem érthetünk egyet. Mi, a Hadtörté
neti Múzeum munkatársai a keréklakatos
pisztolyokat (tudva, hogy a keróklakat a né
met Radschloss szó szerinti fordítása), a mű
ködési elvből kiindulva, s kissé „magyarosab
b a n " fogalmazva, dörzskerekes szerkezeteknek
nevezzük. A dörzskerekes fegyver működési
elve kissé hasonlít az öngyújtó működéséhez.
Ennél a zárszerkezetnél a rugó által megfeszí
t e t t , recézett szélű kerékre engedjük rá a ka
kas ajkai közé szorított kénkovát, vagy pirit e t , a rugó fesztelenítésekor a kerék hirtelen
pördül, s a kenkovából, piritbői szikrát indít a
felporzó lőporhoz.
Szintén felfogás kérdése a lakatszerkezet—
zárszerkezet, rakétapisztoly—világítópisztoly,
forgódobtáras ismétlőpisztoly—forgóhengeres
ismétlőpisztoly, revolver—forgópisztoly fo
galmak használata, amelyek esetében mi az
utóbbiak mellett szavaznánk.
A szerző a modern pisztolyokkal kevésbé
foglalkozott, ezért csak néhány pontosításra
hívjuk fel a figyelmet. Az önműködő piszto
lyok megnevezésével nem é r t ü n k egyet, m e r t
ismerve az önműködő fegyver fogalmát: „az
önműködő lőfegyver olyan fegyver, mely a lő
porgázok energiáját nem csak a lövedék moz
gatására, hanem a fegyver működtetésére is
felhasználja. í g y az egyes lövések közötti mű
ködési szakaszok külső erőhatás (pl. kézi erő)
nélkül, önműködően követik egymást. A zár
hátramozgása közben a kireteszelődés, az
üres hüvely ürítése és kivetése, majd a zár
előremozgása alatt az adogatás, a töltés, a
reteszelés és végül az elsütés a fegyver kezelő
jének külön beavatkozása nélkül megy végbe...
A lövések mindaddig követik egymást, amíg
a kezelő az elsütőbillentyűt fel nem engedi,
ill. amíg a t á r vagy a rakasz ki nem ürül."
E megfogalmazás szerint a pisztoly nem ön-
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működő fegyver, hanem öntöltő; hasonló mű
ködésű az előbbihez, ám a tűzkiváltás az elsütőbillentyű ismételt elhúzásával történik.
A modern pisztolyok megnevezésében, leírá
sában is eltér véleményünk a szerzőétől (pl. a
minta, a rendszeresítés évének megnevezésé
ben: a „08 Pistole Parabellumot" szabvány
szerint „1908 M Parabellum pisztolynak" ne
veznénk, vagy a Walther tervezte 1938 M

pisztolyt nem H.P.-típusúnak, hanem P—38
(Walther) pisztolynak. A H.P. jelentése
Heeres-Pistole, azaz hadseregi pisztoly.
A magyarországi múzeumok munkatársai
nak, a fegyvergyűjtőknek és fegyverbarátok
nak melegen ajánlom e könyvet, mely a pisz
tolyok tudományos meghatározásához alap
vető szakmunka lehet.
Lugosi József

AUGUST E R N S T

GESCHICHTE DES BURGENLANDES
(Verlag für Geschichte und Politik, Wien, 1987. 352 o.)
Az egykori három nyugat-magyarországi vár
megye nyugati sávjából az első világháborút
lezáró békeszerződésekkel az új Osztrák Köz
társaság szövetségi tartományává formált te
rület múltját és jelenét kívánta bemutatni a
hazánkban is jól ismert szerző. Bevezetőben
azonnal felvázolja, milyen nehézségekkel jár
egy korábban nem létezett közigazgatási egy
ség múltjának bemutatása.
K é t rövid fejezetben ábrázolja a szerző e
tájegységnek az őskorban és a római uralom
idején való lakottságát a feltárt régészeti lele
tek alapján. A térség valódi történetének kez
detét egyébként Pannónia Provincia megszer
vezésétől datálja.
A h a t alfejezetre osztott középkori részben
Pannónia hun uralom alá kerülésével indít és
a Magyar Királyság bukásával zárja össze
foglalóját August Ernst. A népvándorlás
korából a késői avarok jelenlétét, majd a
Frank Birodalommal szembeni elbukásukat
emeli ki. Nagy hangsúllyal szól arról, hogy
Felső-Pannonia őrgrófságként e terület nagy
része frank uralom alá tartozott, míg a ma
gyar honfoglalás után ki nem szorult onnan a
frank és bajor telepítés. A magyar államalapí
tás korából a folytonos trónviszályokat, a
határterület feletti ellenőrzés lazulását és a
szomszéd hatalmakkal való háborúskodásokat
emeli ki. Szól még a lakatlan területek benépe
sítésére való törekvésről, így a besenyők, szé
kelyek és más határőrzők mellett német tele
pesek bevándorlásának lehetővé tóteléről.
Eközben azt hangsúlyozza, hogy a gyepűelv
alapján a magyar etnikum által lakott terület
sohasem terjedt a Lajtáig. E z t követően hoszszan részletezi a szerző az e területet érintő
háborúkat, majd áttér a térség uradalmainak
kialakulására és bemutatja Németújvár, Monyorókerék, Köpcsény, Fraknó, Kismarton
urainak gyarapodását. A továbbiakban fel
idézi az egyházi uradalmak kifejlődését is
Szentkereszt, Borsmonostor, Szentgotthárd és
mások példáján.

A negyedik fejezet „Üjkor" címmel a térség
Habsburg-uralom alatti fejlődését mutatja be
a X I I I . század végéig visszanyúló területr
igény kinyilvánításától és I . Albert rövid ma
gyar királyságától kezdve, egyes határ menti
birtoktestek elragadásán ós a tartós Habsburg
uralom megteremtésén át, egészen a Habsbur
gok első világháború utáni végleges trónvesztóséig. Külön alfejezet foglalkozik — két ellen
tétes folyamatot egybemosva — „a török in
váziókkal ós a magyar nemzeti lázadásokkal".
További torzítással a szerző csupán egyolda
lúan szól arról, hogy „a burgenlandi—nyugat
magyarországi határtérség az oszmán had
sereg felvonulási ós hadműveleti területe l e t t "
(119. o.), holott ugyanez volt a helyzet a
Habsburg-hadvezetés szempontjából is.
Külön alfejezetben foglalkozik August Ernst
a térség arisztokrata földbirtokosaival: a
Batthyány-, Erdődy-, Nádasdy- és Esterházy családdal, pontosabban ezeknek a Habsburg
uralommal való összefonódásával. Ehhez csat
lakozóan szól a reformáció és ellenreformáció e
térségbeli hatásáról. Egy újabb alfejezetben
nagy ugrással az 1809-es rövid francia meg
szállást eleveníti fel, az utolsó alfejezetben
pedig néhány oldalon elintézi az e térséggel
kapcsolatosan is „nemzeti korszaknak" neve
zett teljes X I X . századi történetet anélkül,
hogy a magyar köztörténeten túl konkrétu
mokat is megtudnánk.
Az ötödik fejezet „Burgenland — politikai
egység" címmel a győztes nagyhatalmak akara
tából az első világháborút követően létre
hozott, Magyarországtól elcsatolt, osztrák tar
tománnyá t e t t területen élt németek részéről
korábban megnyilatkozott csatlakozási han
gokkal indítva, az ezirányú háború utáni
törekvéseket részletezi, és úgy állítja be,
mintha tömegnyomásnak engedve kényszerült
volna a magyar polgári demokrata kormány
törvényt hozni a német önrendelkezési jog
tárgyában és a tanácskormány ugyancsak
erre tekintettel szorult volna rá „a német
autonómia" biztosítására. E z t követően a szer-
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ző tárgyilagosan bemutatja, hogy egy szláv
korridor ötlete vezette el a győztes hatalmakat
a nyugat-magyarországi vármegyék nyugati
sávjának Német-Ausztriához csatolása gondo
latához és ezirányú döntéséhez. A továbbiak
ban ismerteti a terület erőszakos osztrák
birtokbavételével szembeni magyar ellenállást,
a „Lajta-bánság" létrehozására t e t t kétségbe
esett kísérletet, a diplomácia mozgásba lendülését, a Sopron környéki népszavazást.
Utóbbi eredményét magyar részről manipu
láltnak minősíti és „Sopron elvesztéséről"
(197. o.) szól. A következő alfejezetben azután
az új határvonal kijelölését és a volt magyar
területeken való osztrák berendezkedést rész
letezi. A kortárs történelemnek két további
alfejezet jut, egyik az Anschlusst követő éve
ket, a másik a második világháború utáni
újjászerveződést mutatja be.
A következő három nagyobb egységben a
szerző a terület lakosságának összetételével,
gazdasági fejlődésével és művelődési életével
foglalkozik.
A kötethez válogatott irodalomjegyzék, idő
rendi áttekintő táblázat, személy- és helység
névmutató tartozik. Utóbbiakkal szemben
erős fenntartásai lehetnek a magyar olvasó
nak.
Az irodalomjegyzékből hiányoznak a ma
gyar vármegye- és várostörténetek, talán ép
pen ezért olyan egyoldalú és számunkra ide
gen a korai fejlődéstörténet bemutatása. De
hiányoznak egyrészt Soós Katalinnak a térség
legújabbkori eseménytörténetére vonatkozó
alapvető művei, másrészt a Deák Ernő által
Bécsben 1979-ben Die Volksgruppen in Ös
terreich című kötetben kiadott vonatkozó,
ugyancsak alapkutatásokra építő tanulmá
nyok.
Bizonyára a felhasznált irodalom korláto
zottságára, egyes mai magyar kutatási ered
mények negligálására vezethető vissza, hogy
számos meghatározás, állítás a recenzens szá
m á r a elfogadhatatlan. í g y a 125. oldalon
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott
magyar király jelzője „Woiwode von Sieben
bürgen", azaz „erdélyi vajda". Az úgynevezett
Wesselényi-féle összeesküvés mozgatórugóinak
elemzését a szerző azzal mellőzi a 127. oldalon,
hogy „leginkább személyes érdekek" vezették
őket. Ugyanígy sommásan azt állítja a 128.
oldalon a Rákóczi-szabadságharcról, hogy az
„a németek elleni régi gyűlöletből" fakadt és
„Franciaország által szított" volt. Azt m á r
csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a nagy
fejedelem nevét következetesen y-nal szere
pelteti ez a mű. Az 1848/49-es magyar szabad
ságharcot a 177. oldalon hasonló leegyszerűsí
téssel a szerző annak tulajdonítja, hogy „ a
kálvinista kisnemességből származó Kossuth
Lajos ügyvéd túltette magát az alaptörvényen

és az összmonarchia életfontosságú érdekein",
miközben „absztrakt forradalmi szabadság
eszméknek" nyerte meg a magyarságot.
Az időrendi táblázatban t á g teret kapnak a
feudalizmuskori birtokelidegenítések a Ma
gyar Királyság nyugati területeiből a Német
római Birodalom uralkodóinak, illetve arisz
tokratáinak. Ugyanakkor az idézőjelbe t e t t
visszatagolást 1647-hez kötve egyetlen mon
dattal, mint e folyamat „befejezését" intézi el
a szerző.
A személynévmutatóban minden magyar
keresztneve csak németül szerepel, míg más
népbeliek esetében az eredeti betűalakban.
Legfeltűnőbb viszont a helynevek haszná
lata. A mai várvidékbeli helységneveknek csak
a német megfelelője szerepel mind a szövegben,
mind a névmutatóban. Ezzel a magyar olvasó
nak nagy nehézséget okoz. Ugyanakkor a mai
magyarországi helyneveknél első alkalommal
zárójelben szerepel a magyar név és u t á n a
leginkább már csak a német megfelelő, míg a
névmutatóban a német elnevezés utal a ma
gyarra, és ott adja meg a vonatkozó helyeket,
ahol viszont következetesen németül szerepel
az adott hely neve! A történelmi Magyar
országtól más államhoz került területeken levő
helységek esetében a szövegben leggyakrabban
újra csak a német név szerepel, ehhez minden
rendszer nélkül esetleg zárójelben vagy az egy
kori magyar, vagy a mai hivatalos, vagy mind
két további megnevezés csatlakozik, míg a
m u t a t ó b a n mindhárom, mégpedig a német és
magyar névnél utalással a mai hivatalosra, és
o t t vannak a vonatkozó hivatkozások, ame
lyekben a legritkábban szerepel ez a névalak.
Az viszont a tájékozatlan olvasónak sokszor
még így sem világos, ma melyik államban is
van egy a d o t t helység. Például a szövegben a
92. ós 93. oldalon Theben név áll, minden
utalás nélkül, a mutatóban ennél a névnél az
utalás: Devín, majd ennél együtt a magyar
Dévény és a német Theben névalak is, míg a
magyar Dévény mint mutatószó hiányzik.
Még az is előfordul, hogy mind a szöveg 72.
oldalán, mind a névmutatóból csak azt tudja
meg az olvasó, hogy a mai csehszlovákiai Rusovce német neve Karlberg, de hogy ez a ma
gyar történelem Oroszvára, ez nem derül ki.
Sőt, olyan eset is van, mint a 287. oldalon
szereplő Csakathurn névalakkal kapcsolatban,
hogy az olvasó a mutatóból sem tudja meg,
hogy e z & magyar történelemből jól ismert
Csáktornya, a mai jugoszláviai Cakovec.
Fenntartásaink mellett is üdvözöljük a mai
ausztriai Várvidék történelmének első össze
foglalását. Ebből nyilvánvalóvá válnak a ku
tatási eredmények és a további kutatási fel
adatok, valamint a k é t ország történészeinek
vitájára alapot adó eltérő megközelítések.
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Zachar József

•
T I B O R SIMÁNYI

DIE ÖSTERREICHER IN BERLIN
Der Husarenstreich des Grafen Hadik anno 1757
(Amalthea

Verlag, Wien—Nünchen,

Az évtizedek óta Ausztriában élő, jól ismert
publicista újabb tudományos igényű törté
nelmi esszével jelentkezett. E z ú t t a l azt az
egyetlen napot eleveníti fel, amikor a hétéves
háború második esztendejében a porosz vona
lak mögött felbukkant császári-királyi cso
portosítás rövid tűzváltás u t á n birtokolhatta
a hadisarc fizetésre szorított Berlint.
A hét fejezetre tagolt műben a szerző a ko
rábbi és újabb szaktudományos m u n k á k alap
ján, valamint egyes levéltári állagok feltárásá
val a történelmi események sodrában m u t a t j a
be az 1757. október 16-i eseményt.
Az előtörténetet tárgyalva Simányi Tibor
a háborút megelőző világpolitikai jelentőségű
eseményt, „a szövetségek változását", az év
százada szemben álló és egymás ellen háborúzó
Habsburg- és Bourbon-ház egymásra találását
és az azt végül is lehetővé tevő porosz—angol
konvenció létrejöttét elemzi. Végigtekint vala
mennyi hatalmi kérdésen és törekvésen, fel
villantja az összes hatalmi ellentétet és eljut
ahhoz a helyes következtetéshez, hogy nem
egyes tartományok hovatartozósága volt a há
ború tétje, hanem ennek ürügyén a francia és
angol uralkodó számára a gyarmati befolyás,
illetve a Habsburg-császár és a porosz király
számára a német-római birodalmi vezető sze
rep. A szerző ennek hangsúlyozásával tér át a
Poroszország bekerítését célzó diplomáciai
ténykedésre és a porosz megelőző csapásra,
vagyis a harmadik sziléziai, vagy más néven
hétéves háború kirobbantására. A háborús
események sorra vétele mindvégig a bécsi,
versailles-i, szentpétervári, berlini, londoni és
egyéb udvarok hatalmi-politikai-diplomáciai
ténykedésének tükrében történik, az olvasó
világos képet nyer minden hadi művelet értel
méről, céljáról.
A közvetlen hadi előzmények tárgyalását a
szerző a Habsburg-szempontból döntőnek
látszó 1757. június 18-i kolini győztes csatá
val indítja. Eleven képet fest a megélénkülő
francia és német-római Habsburg-párti hadi
előkészületekről, a francia és birodalmi had
seregnek a poroszok ellen vonulásáról. I t t sze
repelteti először könyve főhősét, nemes Hadik
András altábornagyot. Az életút bemutatása
során a katonai tehetség és az általános mű
veltség kiemelése azonos súllyal történik a had
vezéri sikerek okát keresve. Ugyanezt a k é t
momentumot emeli ki a szerző, amikor arról
ír, hogyan ismerte fel Hadik a helyzetelemzés
alapján, hogy a császári-királyi, valamint a
birodalmi és francia erők ellen kettéosztottan

1987. 148 o.)

felvonult porosz hadak közt rés támadt, ame
lyen elérhető a védtelenül hagyott Berlin, mi
közben hadisarc-szedő portyát hajt végre
Brandenburgban.
A haditervet már szeptember 17-én Radeburgban papírra v e t e t t e Hadik. Ebben vilá
gosan megfogalmazta, ahogyan Simányi idézi :
„a fő hadoszlop egyenesen Berlinre mehetne
rá, és legalábbis a lovasság legnagyobb részével
merészelhetné egészen addig végrehajtani a
vállalkozást, míg a többi hadoszlop az Elba
mentén portyázva, Torgaut, Wittenbergát ós
Magdeburgot t a r t a n á megfigyelés alatt, hogy
a fő hadoszlop oldalát és h á t á t biztosítsa".
Idézi a szerző Hadik tervezetéből azt is, hány
fővel ós milyen összetételben kívánta végre
hajtani ezt a portyát : „A vállalkozáshoz a kö
vetkező csapatokra lesz szükség: gyalogság
egyelőre 1200 fő, horvát 2300 fő, német lo
vasság circiter 1000 fő, huszár 1600 fő, össze
sen 6100 fő." Végül is október 10-én még ennél
is kevesebb erővel: 930 német gyalogossal,
2100 katonai határőrvidékbeli irregulárissal,
1000 német vértessel és dragonyossal, vala
mint 1100 magyar huszárral, vagyis összesen
5100 fővel, továbbá 6 ezredlöveggel indult meg
Radeburgtól Elsterwelda felé, miután elnyerte
a hadvezetés és az udvar hozzájárulását a ter
vezett portyához. Az eddigi munkákban sze
replő eltérő számadatok tisztázásához a szerző
még azzal is hozzájárul, hogy források alapján
közli, Hadik Elsterweldában visszavonulása
biztosítására hátrahagyott 1000 katonai határőrvidékbelit, 240 német lovast és 300 huszárt,
míg a huszárok mögé a lóra ültetett gyalogo
sokat az ú t mentén láncként lerakatta útvonalbiztosításra, bizonyos távolságokban pedig
huszárokat hagyott vissza az összeköttetés
biztosítására. Végül Berlin alá 3160 fővel érke
zett el.
A portya bemutatása során jelentős hang
súlyt kap Hadik megtévesztő mozgása Dobrilugk, majd Luckau, végül Lübbe irányában,
mintha a Spree jobb partján az Odera menti
Frankfurt ellen záróvonalat akarna létrehozni.
Október 14-én napfelkelte előtt azonban,
ahogyan a szerző elemzését folytatja, Hadik
a Spree bal partján a legrövidebb úton
Weddisch-Buchholz és Königs-Wusterhausen
érintésével Berlinnek v e t t e az irányt, ahová
16-án, vasárnap, hajnalban érkezett be.
Simányi Tibor i t t megszakítja az események
leírását, hogy intermezzóként felidézzen egy
kevéssé ismert t é n y t , tudni illik miként akarta
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I . Ferenc császár birodalmi átokkal sújtani
I I . Frigyes porosz királyt.
Visszatérve az eredeti esemény fonalához, a
szerző ismerteti Berlin védelmi helyzetét és a
császári-királyi erők közeledtének hírére t e t t
ellenintézkedéseket. A végeredményt úgy fog
lalja össze, hogy alig 5000 — részben szolgá
latra teljesen alkalmatlan — gyalogosnak és
2 ezredlövegnek kellett volna megvédenie a
székesfővárost. A továbbiakban érzékletes
képet kap az olvasó Hadik óriási hadisarc
követeléséről, az udvar és a városi tanács
tanácstalanságáról és időhúzási kísérletéről,
Hadik újabb helyzetfelismeréséről és azonnali
döntéséről, Berlinnek a Sziléziai kapun át való
megtámadásáról és a köpenicki előváros be
vételéről, a belvárosba való, kockázatosnak
t ű n ő betörés helyetti újabb hadisarc fizetési
felszólításról, végül is 185 000 tallér készpénz
összegyűjtéséről, a hiányzó 75 000 tallérra
váltókiállítás elfogadásáról.

vei Hoyerswerdába vonultak vissza, ahová
október 23-án érkeztek be, és ezzel lezárult a
század legnevesebb portyája.

Önálló fejezet tárgyalja a Berlinből való
visszavonulást. A szerző eközben azt részletezi,
milyen információk alapján milyen intézkedé
seket t e t t a porosz hadvezetés. R á m u t a t , hogy
csak 18-án érhettek a porosz szolgálatban állt
Székely Mihály ezredes huszárai az addigra az
ellenfél által már kiürített város alá. Hadik
üldözése lehetetlen volt, ahogyan a szerző
elemzése bemutatja. Miután 17-re virradóra
zsákmányával elhagyta Berlint, hátrahagyott
őrállói és hírvivői révén mindig pontosan tájé
kozott volt a porosz erők mozgásáról és el
t u d t a őket kerülni. í g y visszatérési útvonala
Schmöckwitz és Storkow irányába vezetett.
Kitér a szerző két ugyancsak kevéssé ismert
további eseményre is. Bemutatja, miként sar
colta meg még 17-én Űjházy Ferenc huszár
ezredes maroknyi csapata Potsdamot, később
pedig egy másik kikülönített kötelék az Odera
menti Frankfurtot. Az újra egyesült erők az
u t á n Beeskow, K o t t b u s és Spremberg érintésé-

A forrásidézetekben, sőt eredeti források
fakszimile-közlésében gazdag, szemléltető tér
képekkel jól illusztrált, a legfontosabb kép
anyagot is tartalmazó, jól felépített, tartalmas
művet a korszak kutatója minél szélesebb körű
olvasóréteg figyelmébe ajánlhatja. Magyar
ként egyúttal reményét fejezi ki, hogy anya
nyelvén is mielőbb hozzáférhető lesz ez az ol
vasmányos és tanulságos mű. A magyar szerző
megfelelő hangsúlyt ad ugyanis annak a tény
nek is, hogy a szemben álló két birodalom hadi
erejében sok esetben, mint a potsdami epi
zódnál is, „magyarok álltak szemben magya
rokkal". Annál inkább zavaró az a címbeli
torzítás, amellyel a Habsburg-birodalom csá
szári-királyi hadseregét vagy akárcsak H a d i k
András altábornagy Berlin alá vezetett külö
nítményét a magyarok és más nemzetbeliek
negligálásával a szerző félrevezető m ó d o n
„osztráknak" nevezi.
Z.J.

Utóhangként Simányi Tibor a Hadik vállal
kozása által keltett porosz zavart, nagy kor
társi érdeklődést idézi fel. Felvillantja még
Hadik Andrásnak a Mária Terézia-rend nagy
keresztjével való kitüntetését, a porosz váltó
érvényesítését, a katonák pénzbeli megjutalmazását a szabad rablás elmaradásáért kár
pótlásul, a zsákmányolt 6 porosz zászló Bécsbe
szállítását. Befejezésül érinti a szerző azt a
kérdést is, milyen veszteséggel járt a Berlintől
megszerzett 269 674 tallér. Közli Hadik össze
állítását a veszteségekről. E lista szerint elesett
6 huszár és 3 horvát, megsebesült 11 huszár,
15 horvát és 2 német lovas/elveszett 4 ló, és
megsebesült 3 ló. A poroszok vesztesége az
összesített jelentés szerint, amelyet a szerző
ugyancsak idéz, ezzel szemben 97 fő volt.

DOMBRÁDY LÓRÁND

HADSEREG ÉS POLITIKA MAGYARORSZÁGON 1938—1944
(Kossuth Könyvkiadó,
Az utóbbi néhány évben közelmúltunk jobb
megismerésének igénye lassan nemzeti köz
üggyé vált. A felfokozott érdeklődés oda veze
t e t t , hogy a napi politikai érdekek kiszolgálása
érdekében a történetkutatás á t t e t t e vizsgáló
dási területét az 1945 óta eltelt évtizedek
néhány — összefüggéséből kiragadott — ese
ményének tisztázására. Ez a folyamat lénye
gében anélkül történt meg, hogy teljes egészé
ben befejeződött volna a megelőző évek, a
háborúba való belépés előzményeinek, Magyar
ország háborús szereplésének és szereplése kö

Budapest, 1986. 400 o.)
vetkezményeinek teljes körű, objektív fel
tárása. Pedig valószínű, hogy mai gondjaink
egy nem elhanyagolható része ezekből az évek
ből, vagy ha bővebb keretet szabunk, akkor a
trianoni békeszerződésből született, és egy
helytelen — vagy ha úgy tetszik bűnös —
politika eredményeként a második világháború
után konzerválódott, véglegessé vált.
A nagy igazságkeresés közben érdemtelenül
megfeledkeztünk a kor egyes kérdéseire választ
kereső tanulmánykötetről, Dombrády Lóránd
Hadsereg és politika Magyarországon 1938—
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1944 című könyvéről. Ebben a munkában a
szerző a magyar katonapolitika történetének
egy igen fontos, a nemzet sorsát befolyásoló
korszakát dolgozta fel. Munkája során igen
széles forrásbázisra támaszkodott, így vált
lehetővé számára a katonai vezetés szerepének
részleteiben is alapos bemutatása.
A hatalmas mennyiségű dokumentum és
közvetett feldolgozás feltárása mellett a könyv
legnagyobb értékének talán az tekinthető,
hogy világosan bizonyítja a magyar katonai
felsővezetés politikát formáló törekvéseit. Iga
zolja, hogy a vezérkar, még a maga által meg
határozott korlátokat is messze átlépve, nem
csak a napi politikába avatkozott be, de tevé
keny szerepet követelt az ország távlati céljai
n a k meghatározásában is. Addig, míg a máso
dik világháborúban részt vevő nagyhatalmak
és szövetségeseik politikájában a katonák a
háború előkészítésében — leszámítva a szoro
san v e t t szakmai feladatokat — csak az állami
vezetés kisegítőiként, tanácsadóiként szerepel
hettek, tehát lényegében a döntési mechaniz
m u s második vonalában működhettek, addig
Magyarországon a katonai vezetés végig tuda
tos alakítója volt a politikának. Gondoljunk
csak az első bécsi döntést, a Kárpátalja meg
szállását, vagy a második bécsi döntőbírósági
tárgyalást megelőző katonai manipulációkra,
vagy a háború alatti balkáni megszállásban a
kormány megkérdezése nélküli vezórkarfőnöki
felajánlkozásra. Ugyanezt bizonyítja az éveken
keresztül húzódó hatásköri, néha kicsinyességekbe fúló miniszterelnöki—vezórkarfőnöki
v i t a . A két világháború közötti magyar kül
politika megkeményedésében, a tengelyhatal
m a k melletti elkötelezettség egyre szorosabbá
válásában, az újabb háborús vereségben a had
seregvezetés igen súlyos felelősségét is ki
m u t a t t a a szerző.
A kötet ismétlődő minősítő jelzője a tisztikar
zömének „németbarátsága". Dombrády Ló
r á n d , úgy vélem, nagyon is helyesen ennek
o k á t nemcsak a hagyományosnak nevezett
német—magyar kapcsolatokkal, a szárma
zással, hanem a tisztikarban meglevő revíziós
igényekkel és ennek lehetséges megvalósításá
val is magyarázza. Nem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy a trianoni katarzis feloldását
a hadsereg vezetői, és természetesen így a
tisztikar túlnyomó többsége, egy eredményes
területi revízió végrehajtásában vélték meg
találni. Az a tisztikar, amely végigvegetálta a
rejtés, majd a felemás hadseregfejlesztés éveit,
ós ismerte a honvédség felkészületlenségét,
szinte természetszerűen fordult a németek felé,
hiszen céljaik megvalósításához eszközt, segít
séget csak az azonos törekvésekkel fellépő,
egyre erősödő Németországtól várhatott.
Másrészt azt is bizonyítja a szerző, hogy a
magyar vezérkar akár elvi, ideológiai állás
pontjából is engedett, ha a revízióról volt szó.
Gondoljunk csak az 1940 nyári szovjet—román

válságra, amely során a kommunistabarátsággal egyáltalán nem gyanúsítható Werth Henrik
még egy szovjet—magyar közös fellépés lehe
tőségét is felvetette.
Az olvasó számára egyértelművé válik, hogy
a hadsereg vezetői meghatározó szerepet ját
szottak az ország háborúba sodrásában, ö n 
kéntelenül is felvetődik a kérdés, az ország
háborús teherbíró képességének, a hadsereg
teljesítőképességének — kiképzettség, fel
szereltség, a vezetés színvonala stb. — ismereté
ben a katonai felső vezetés részéről felelőtlen
ség, vagy bűn volt-e a németek melletti
háborúba lépés szorgalmazása. H a csak a szer
ző által idézett 1941. május 6-i és június 14-i
memorandumok szövegét nézzük, úgy tűnik,
hogy a Szovjetunió elleni fellépést indokló
vezérkari főnök helyzetelemzései vagy tudato
san hamisak, vagy nagyfokú szakmai hozzá
nem értésből eredtek. Werth Henrik elméleti
felkészültsége, szakmai, gyakorlati tevékeny
sége az utóbbit messzemenően kizárja, politikai
manipulációról volt tehát szó, amelyet a már
visszaszerzett területek megtartása és a továb
bi revíziós törekvések diktáltak. Talán egy
értelműbbé válik a felelősség kérdése, ha a
hadsereg állapotáról készült jelentéseket vizs
gáljuk: mind a felvidéki: mind az erdélyi, de
a délvidék megszállásáról készült jelentések is
azt igazolják, hogy a honvédség 1941 tavaszán,
nyarán messze volt attól az alapvető követel
ménytől, amelyet vezetői egy Szovjetunió
elleni háborúban elvártak tőle. Bizonyítja ezt
az a tény is, hogy a kötetben említett HUBA—
I I I . hadrend kiépítésének indoklásában maga
Werth az, aki a hadsereget mind villám
hat
hetes — mind háromhónapos háború viselésére
alkalmatlannak t a r t o t t a .
Nagyon szerencsésnek tartom, hogy a szerző
a kassai bombázás történetének feldolgozása
kor nem a körülötte folyó eltorzult vita jórészt
ellenőrizhetetlen és feltételezett megállapí
tásait, hanem a rendelkezésre álló dokumen
tumokat vette alapul, örömmel vehetjük azt
is tudomásul, hogy elkészült az első olyan
munka, amely a Kárpát-csoport és a 2. had
sereg arcvonalba küldésének politikai esemé
nyeit úgy veszi sorra, hogy közben tartózko
dik mindenfajta belemagyarázástól, vagy le
egyszerűsítéstől. Igen szemléletesen ábrázolja
azt a kül- és belpolitikai kényszerhelyzetet,
amelybe 1942—43 fordulóján a lassan józa
nodó magyar vezetés került. A most már szinte
totális részvételt követelő német igény, úgy
tűnik, szembe került az ország érdekeivel.
Az „adni is, de inkább megtartani" elv gyakor
lati megvalósítása tragédiát szült, amelyet a
számottevő személyi veszteségek mellett a
fegyverzeti és technikai veszteségek csak to
vább súlyosbítottak.
Érdekes színfoltjai a könyvnek a német—román és román—magyar viszonyról szóló
részek, illetve a hitleri külpolitika e két nemzet
irányában folytatott, ma már módszereiben
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nevetségesnek tűnő, de igen eredményes tevé
kenysége. A k é t ország elvakult politikai és
katonai vezetőit egészen primitív eszközökkel
is ki lehetett játszani egymással szemben.
A háború menetében beállt fordulatot kö
vető felemás magyar politika összegzése során
a szerző bebizonyítja, hogy az állami vezetés
meglevő, de erőtlen kiválási kísérletei a kato
nai vezetés zömének ellenállásával találták
magukat szemben. Az ország megszállását
előkészítő német politikai és katonai lépések,
tervek leírása, elemzése tovább erősíti a már
az előzőekben is igazolt t é n y t , hogy Hitler
sohasem tekintette a magyar vezetést egyen
rangú partnernek. Ezeknek az oldalaknak leg
értékesebb részei a német hadműveleti ter
vek változásairól, a magyar helyzetről, a vár
ható magatartásról szóló részek. A szerző ezek
felidézésével bemutatja, hogy — a helyenkénti
túlzások ellenére — német politikai és katonai

vezetés mennyire jól és milyen alaposan is
merte a magyar helyzetet, az egyes politikai
irányzatok erőviszonyait, a hadsereg belső
ügyeit. A német helyzetértékelés, a várható
magyar reagálás meghatározása sokkal pon
tosabbnak bizonyult, mint a honvéd vezérkar
háború előtti és alatti elemzései. A „Margarethe"-terv változatai, a román és szlovák
csapatok megszállásból való kihagyása arra
utal, hogy Hitler és tanácsadói felismerték:
az esetleges ellenállás kiváltója a két ország
katonáinak magyar területen való megjelenése
lehetne.
Végül csak sajnálhatjuk, hogy a szerző 1944.
március 19-vel zárja könyvét, bízunk benne,
hogy a folytatás is csakhamar a könyvesbol
tokba kerül.
Fűzi

Imre

A. SAJTI E N I K Ő

DÉLVIDÉK, 1941—1944
A magyar kormányok délszláv politikája
(Kossuth Könyvkiadó,
A telekommunikáció joggal léptette ki a
történész céh kereteiből akkor is Sajti Enikő
könyvét, ha pl. a rádió és a hetenként meg
jelenő periodika érdeklődése a lassan már szo
kást alakítóakat ismételte : nem csak tegnapig
máig, de ma is ható politikumra kívánt buk
kanni. E „műfaj" jogosultságát nem kívánjuk
természetesen kérdőjelezni. Ügy véljük azon
ban, hogy az említett megnyilvánulások nem
helyettesíthetik, nem pótolhatják a „céhkritikát" — hiszen az elhangzottak dadogva
fogalmazták meg azt is, hogy a szerző impo
náló kutatásokat követően készítette el mun
káját, szinte semmit sem hagyott figyelmen
kívül, amihez idehaza és a h a t á r t déli irány
ban átlépve hozzájuthatott.
Ma már — sajnos — egyre ritkább az olyan
monográfia, amit Sajti Enikő készített. (Az
okok esszét kívánnának, talán egy pénzügyi
szaklapban.) ö t - h a t év kutatómunkával, kora
szülést kizáró megírással, jó elemzőkészséggel.
Úgy véljük azonban, hogy a munka t ö b b
olyan hiányosságról is árulkodik, amelyek a
szélesebb közönség számára elhangzottak során
nem kaptak, nem k a p h a t t a k említést.
A szerző még kísérletet sem t e t t arra, hogy
azt a deus ex machinaként megjelenő cselek
véssort enyhítse, amikor pl. a Délvidéken fel
álló és működő magyar katonai közigazgatásról
szól. Még vázlatot sem készített arról, hogy
1941 áprilist megelőzően a magyar katonai
vezetés három alkalommal is „vizsgázott e

Budapest, 1987. 306 o.)
tárgyból" — a Felvidéken elégtelenre, Kárpát
alján és Észak-Erdélyben — kis jóindulattal —
mondjuk elégségesre. A következmény pedig:
az olvasó nem kap választ arra, hogy az
1941-es katonai közigazgatás a korábbiaktól
szervezetében is eltért. Ahol pedig erre némi
utalással találkozunk, az frázisként is lapos,
semmitmondó. Érdekes lett volna ebben a ke
retben a különbség hangsúlyozására alkalmas
összevetés: mennyiben tértek el a német nem
zetiséggel kapcsolatos magatartásról intézkedő
parancsok 1940-ben és 1941-ben. A vissza
csatolt területeken élő magyarság inkább cso
portjainak, mint rétegeinek „felhasználásáról"
írottak is többet mondtak volna, ha a szerző
a Felvidéken és az Észak-Erdélyben e szem
pontokból történtekre utalt volna. Az viszont
már nem csupán az in médias res következ
ménye, hogy a munka még kísérletet sem, t e t t
az 1941-es katonai közigazgatásnak adott pa
rancsok keletkezésének kormányzattörténeti
felderítésére. Részben ehhez is köthető, hogy
nem csak kormányzat-, igazgatás-, de politikatörténetileg sincs mondanivalója a katonai
közigazgatás megszüntetéséről.
A recenzens nem lektori jelentést készít, ám
mégis közelítenie kell ehhez, amikor a szerző
közigazgatási, jogi és hadtörténeti bizonytalan
kodásait olvassa.
Sajti Enikő olyan politikai t a r t a l m a t talál
„a szükségszerű katonai igazgatásban", amit
az távolról sem tartalmazott. Werth pedig a
rögtönbíráskodást csak úgy rendelhette el,
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hogy azt kiterjesztette a visszafoglalt terüle
tekre. Tévedés az is, hogy a katonai közigaz
gatás „...második szakasza e g y ü t t járt a meg
szálló csapatok közigazgatási feladatainak hát
térbe szorításával..." — bár lehetséges, hogy
a fogalmazás pontatlan, mert a szerző nem
tesz különbséget a katonai közigazgatás és a
csapatok jelenlétéből következők között. Ügy
tűnik, a szerző nem t u d o t t mit kezdeni a kato
nai közigazgatás polgári asszisztenciájával
sem. A kérdést még a szabályzati és jogszabály
anyag szintjén sem ismeri. Nem t u d o t t közel
kerülni az internálás intézményének jogi sza
bályozásához sem. Tévesen jelöli meg azt a
törvényhelyet is, amely alapján a vezérkar
főnökének bírósága ítélkezett: nem egy 1936-os
törvényről, hanem az 1930:3. te. 59. §-ról van
szó. K á r az is, hogy a vezérkar főnöke bírósá
gának csak a Délvidékhez kapcsolódó tevé
kenységét vizsgálja: akár a Kovács Imre,
Bálint György, Cserépfalvi Imre ellen indított
eljárás figyelembe vétele is árnyaltabbá tehette
volna állításait. Végül: Szombathelyit legfel
jebb gondatlanságért lehet a szökések m i a t t
elmarasztalni.
Talán még nehezebben mozog a szerző, ami
kor hadtörténeti kérdésekhez nyúl. Nem is az
elírásokról ejtünk szót — Grassy egy helyen
vezérezredes, Glaise von Horstenau pedig
„zágrábi német tábornok". Zavaróbb viszont,
hogy nem oldja fel pl. a katonai kémelhárítás
szervezetét, ennek vezérkari és hadsereg-, had
test-leágazásait, semmit sem tud a karhatalmi
alkalmazás két háború közötti történetéről.
Mindez persze némileg érthető és kissé ma
gyarázható : a szerző nem igazgatás- vagy had
történész, különösen pedig mindkettő nem.
í g y munkája o t t válik inkább értékessé, ami
kor kül- és belpolitikai eseménysorokat ismer
t e t , elemez. Az előbbiek azonban olykor még
i t t is kísértenek: nem á r t o t t volna pl. arra
utalni, milyen koncepciókat dolgozott ki a
katonai vezetés a nemzetiségi kérdésről a had
erőn belül. Glaise von Horstenaut és Kasche
zágrábi német követet pedig Horvátország
„tényleges irányítóinak" megtenni igencsak
egyszerűsítésként hat, akkor is, ha a szerző a
Bonnban őrzött német—horvát relációjú irat
anyagot — ez nyilván nem rajta múlt — nem
láthatta.

nem tartja teljesnek — különösen kormányzattörténetileg nem —, amikor a szerző a magyar
alakulatok Balkánra küldésének német igé
nyéről és ehhez kapcsolódóan a magyar katonai
és politikai vezetés olyan kötélhúzásáról tudó
sít, ahol a lényeget tekintve a kormányzó be
folyásolása vált a szemben állók céljává. Bárdossy miniszterelnök menesztésének okai nem
kapnak teljes lajstromozást, „...az ország ka
tasztrofális külpolitikai mérlegét" pedig konk
rétabbá lehetett volna tenni. Hiányolunk egy
kontinuitásban, illetve diszkontinuitásban is
t e t t e n érhető megközelítést az egymást váltó
kormányok nemzetiségi politikájáról: mit v e t t
á t és mit nem Kállay Teleki, a miniszterelnök
és tudós elméleti ós gyakorlati hagyatékából.
Végül: ellentmondás van a „hideg napok"
motívuma körül, amelyet tovább bonyolít az
is, hogy a szerző megállapítja: „...a partizán
vadász razziának a kormány elsősorban kül
politikai szerepet szánt. Azt próbálta ezzel is
a németek tudomására hozni, hogy a magyar
hadseregre nem a keleti hadszíntéren, hanem
az országban, főként annak déli határain v a n
szükség..." Úgy vélem, tévedéshalmazról van
szó, mert a keleti fronton alakult és alakítandó
magyar jelenlét kérdéseit inkább a román
vonatkozások árnyékolták be. Nem is említve,
hogy szerepet játszott ebben az állandóan vál
tozó politikai tartalmú — így taktikaivá is
tehető — stratégiai cél: a magyar haderőt á t
kell menteni a későbbi időkre. A kérdés román
vetületű beárnyékoltsága egyébként a Bánát
tekintetében sem k a p t a meg a kellő hangsúlyo
kat.
Sajti Enikő munkája olykor kazuisztikába
fullad. Túlrészletez, egyes helyeken iratismer
tetéssé válik. Ez részben visszavezethető köz
igazgatási, közigazgatásjogi felkészületlensé
gére: a határok a politikai ós az igazgatási
aktusok között néhol elmosódtak.
Elkerülve a félreértést: hibalajstromunk,
polémiánk a monográfia eredményeit nem
kívánja kétségbevonni. Még akkor sem, h a
ezek kissé hagyományos interpretációban ke
rültek az olvasó elé.
Az információniagara hasznosabb, mint a
spekulatív történetírás. Ám végső összegzésben
nem csak emiatt üdvözöljük Sajti Enikő köny
vét.

A recenzens néhol o t t is vitatkozni kényte
len, ahol a szerző biztos talajon mozog. így
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Vargyai Gyula

VAJAY SZABOLCS

A JOHANNITA REND MAGYAR LOVAGJAI 1854—1987
Ordinis Sancti Iohannis in Hungária Thesaurus ac Corpus
(A Johannita

Bend kiadása, Genf, 1987. 726 o.)

A közelmúltban a nemzetközileg elismert,
kiemelkedő szakember, dr. Vajay Szabolcs
tollából nagyszerű történeti segédtudományi
munka látott napvilágot. A Svájcban meg
jelent könyvet magyarul publikálták, az ide
gen olvasókat latin nyelvű fejezet-, részletcímek segítik.
Bár a kötet elsősorban a rendjel- és kitünte
téstan (falerisztika) tárgykörébe tartozik, rend
kívül gazdag genealógiai, heraldikai, archontológiai, történeti ikonográfiái s t b . anyagot is
tartalmaz. A szerző jeles művel gazdagította
a magyar történeti irodalmat: a nagymúltú
nemzetközi lovagrend, a Johannita Rend ma
gyar tagjainak részletes bemutatásán túl alap
vető ismertetést ad azok családjairól, értékeli
a magyar nemesség történetét. A munka sok
r é t ű forrása a magyarországi protestáns elit
megismerésének.

SSAz előszót F á y Gedeon, a J o h a n n i t a Rend
Magyar Tagozatának Kommendátora írta. E z t
követi az „Elmélkedés" című részben Ravasz
László református püspök igehirdetése 1927ből.
A szerző bevezetésében összegzi a témával
kapcsolatos k u t a t á s i céljait, elveit. Kezdetben
csak régi nemesi családok tagjai lehettek a
Johannita R e n d tagjai. 1952-től azonban,
más lovagrendekhez hasonlóan, arra érdemes
polgári származású személyek is tagokká lehet
tek. A polgári családokra vonatkozó magyar
országi szakirodalom rendkívül szegényes. A
kötetet ezért szerzője egyben „egy magyar
polgári társadalomtörténet első adatfeldolgozó
kísérleteként" határozta meg.
„A magyar társadalom történetének váz
l a t a " című fejezetben Vajay Szabolcs össze
foglalja a magyar nemesség történetét, illetve
a nemességgel kapcsolatos főbb kérdéseket a
legrégibb időktől az 1940-es évek végéig.
„A Szent János Lovagrend története Ma
gyarországon" című rész kronológia, 1113-tól
1987-ig tartalmazza a Rend magyarországi
történetének főbb eseményeit. E z az össze
állítás figyelemmel kíséri a Rend egésze törté
netének legalapvetőbb dátumait is.
A kötet legfontosabb része „A magyar
Johanniták a d a t t á r a " . I t t olvashatók a Jo
hannita Rend 1854—1987 közötti magyar
tagjaira és családjukra vonatkozó részletes
adalékok.
A legfontosabb életrajzi adatokon túl

a könyv közli a rendtagok kitüntetéseit, tár
sadalmi állásukkal, a nemességigazolásukkal,
névváltoztatásukkal stb. s t b . kapcsolatos
adalékokat, s természetesen azt, hogy az illető
mikortól volt t a g a Johannita Rendben, milyen
lovagi csoportba tartozik (kommendátor, jogi
lovag, tiszteleti lovag) stb.
A kötetben közismert személyiségeken t ú l
megtalálhatók a magyar közéletben, a gazda
ságban, a diplomácia, a hadügy, a tudomá
nyok s t b . területén szerepet játszott személyek
is.
Ennek a résznek adatai napjainkig terjednek*
Szerepelnek a Rend m a élő tagjai is.
A rendkívül széles adatbázisra épülő k u t a t á s
ellenére bizonyos esetekben hiányok tapasz
talhatók. Ezek összegzésére a szerző „Hiányt á r t " állított össze — példamutató lehet ebben
történészeink számára. I t t összegzi azt a né
hány személyi- ós heraldikai kérdést, amit nem
sikerült kiderítenie. Nagyobb hiány v a n vi
szont a történeti ikonográfiái anyag területén.
142 elhunyt lovag fényképét, ábrázolását eddig
nem sikerült megtalálni. Ezeket — a tartalmi
lag minimális — hiányokat, a kötet esetleges
bővített, j a v í t o t t kiadása esetén fontosnak
találná pótolni.
Az A d a t t á r 222 családból j ö t t 353 Johannita
lovag a d a t a i t összegezi, ő s i nemesi családok
sarjain t ú l újabb famíliák is megtalálhatók
közöttük, kisebbrészt polgári családok is.
A szerző részletesen közli a műben felhasz
nált hazai és külföldi szakirodalmat. A lehető
ségek szerinti teljességre törekedett, a jegyzék
496 művet sorol fel. E z t rövidítésjegyzék kö
veti.
Módszertani szempontból is igen érdekes a
„Forrásfelhasználás" című rész. E szakaszban
a szerző a könyvészetben jelzett forrásműveken
végigmenve részletesen bemutatja, hogy az
a d o t t művekben hol találhatók az egyes csalá
dokra vonatkozó adatok.
A Rend magyar tagjait különböző áttekintő
táblázatok segítségével is tanulmányozhatjuk.
A kötetben X X V I I . fekete-fehér táblán 209
címer található, ezek Kolozsvári Kiss Lászlóné
Tompos Lilla rajzai. A 204 család által használt
209 címer közül 36 volt 1526 előtti ősi címer,
vagy adomány, 123-at adományoztak 1527—
1918 között. 37 címert az erdélyi fejedelmek
adományoztak az 1556—1690 közötti időben.
A címerek közül 13 külföldi adományozás.
A Függelékben elsődlegesen olyan adatok
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vannak, amelyek különösen a külföldön élő
magyar olvasók számára elengedhetetlenek —
végtére is elsősorban nekik készült a kötet. í g y
i t t található a magyar uralkodók, az erdélyi
fejedelmek névsora, a magyar miniszteriális
kormányzat, illetve a magyar közigazgatás
történetének legfőbb jellemzőit áttekintő
anyag. Ugyancsak a tájékozódást segíti elő
a közölt 5 országtérkép is.
Igen értékes az illusztrációs rész is. A heral
dikai ábrázolásokon t ú l publikálásra kerülnek
a Johannita Rend jelvényei.
Az illusztrációs anyag gerince azonban a
Rend magyar tagjainak arcképcsarnoka. Ki
sebb részük képzőművészeti alkotás, zömük
azonban korabeli fénykép. A 4 kommendátor
képén túl 106 rendtag arcképe szerepel. A szer-

ző a lehetőségekhez képest igyekezett olyan
ábrázolásokat összegyűjteni, melyeken a rend
tagok a Johannita Rend jelvényét viselik
(„viselési képek").
A „Fogalmi szótár" (Glossarium) összegezi
az á t v e t t idegen kifejezéseket, a szerző által
fontosnak t a r t o t t fogalmakat.
Várhatóan fontos kézikönyv lesz majd ez a
modern tudományosság módszereivel össze
állított munka, őszintén remélem, hogy mi
hamarabb napvilágot lát a szerző kutatási
programjának másik része, ez a Máltai Lovag
rend magyar tagjainak, hasonló módszerrel
összeállított a d a t t á r a lesz.
Pandula

Attila

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL
Szovjetunió
1988. 1—6. sz.
Az első szám egyik érdekes cikke, N. F.
Sesztovalov: „A szovjet katonai építők" c.
írása (11—18. o.) olyan témát dolgoz fel, amelylyel a folyóirat hosszú évek ó t a nem foglalko
zott.
Az első építő alakulatokat még a polgárhá
ború és az intervenció éveiben hozták létre,
1918 márciusában. A katonai építmények létre
hozása mellett felhasználták őket a helyreállí
táshoz és gazdasági munkákhoz is.
A polgárháború után, a helyreállítás idő
szakában egyre nagyobb mértékben kapcsolód
t a k be a gazdasági munkába. Nagy létszámú
egységeket hoztak létre, amelyekben több
mint 120 ezer ember szolgált.
A békés építés éveiben a katonai építő
alakulatok erődöket és laktanyákat építettek.
A Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg KatonaiÉpítési Parancsnokságát a 20-as évek végén
megbízzák a katonai repülőterek építésével is.
Az 1932-ben t ö r t é n t átszervezés u t á n a K a t o 
nai-Építési Parancsnokság feladata maradt
a nem védelmi jellegű építkezések megvalósí
tása, míg a védelmi berendezések létesítéséhez
létrehozták a Vörös Hadsereg Katonai-Mérnöki
Főhivatalát.
A 30-as években az építők komplex védelmi
rendszert létesítettek a nyugati h a t á r mentén,
felépítettek ő36 repülőteret, ezernyi védelmiipari és gazdasági vállalatot.
1938 júniusában a Népbiztosok Tanácsa mel
lett létrehozták a Katonai-Építési Főhivatalt,
amely egyesítette az összes vállalatokat és
építő zászlóaljakat, összesen k b . 300 ezer em
bert. E z előbb lakásokat, szociális intézménye
ket épített a Védelmi Népbiztosság számára^
később ez az intézmény építette a hadiüzemeket
az ország keleti részén.
1938—1939-ben elkezdődött 8 megerősített
körzet kiépítése a régi országhatár mentén.

A háború kezdete előtt nagy súlyt fektettek
a repülőterek építésére. A légierő 26 műszakirepülőtéri zászlóaljjal rendelkezett. A terv
szerint 1940-ben 654 repülőteret kellett meg
építeni, 1941-ben pedig 560-at. Ezek közül
190-et a nyugati területen terveztek építeni.
A háború kezdetekor az építkezés teljes lendü
lettel folyt, de befejezni nem sikerült.
A háború előtti években létrehozták a k a t o 
nai építés szakosított műszaki főiskoláit is.
A háború kezdetekor a katonai építő alaku
latokat felszerelték a szükséges technikával.
1941 nyarán és őszén kb. 10 millió embert
mozgósítottak a védelmi építkezésekre. A ta
pasztalatok azt m u t a t t á k , hogy az egész védel
mi építkezést a Védelmi Népbiztosság keretei
között kell összpontosítani, ezért a Legfelsőbb
Főparancsnokság 1941. október 13-án létre
hozta a Védelmi Népbiztosság Katonai-Építési
Főhivatalát. Ez a hivatal irányította a védelmi
építkezéseket a Barents-tengertől a Fekete
tengerig.
A Legfelsőbb Főparancsnokság 1941 októ
berében 6 utászhadsereget szervezett, amelyek
l ő utászdandárt foglaltak magukba. Minden
dandár 19 zászlóaljból állt, amelyekből 2
tanzászlóalj volt.
Az utászhadseregek két alapvető feladatot
l á t t a k el: építették a hátországi hadászati
védelmi vonalakat, valamint rövid idő a l a t t
kvalifikált szakembereket képeztek ki az újabb
miíszaki alakulatok számára.
Amikor a szovjet hadsereg támadásba ment
át, m á r nem volt szükség ilyen sok utászhad
seregre. 1942 februárjában 5 hadsereget fel
oszlattak, a többi alakulatot pedig a frontok
nak rendelték alá, majd megszüntették. Az
utászhadseregek irányító apparátusából létre
hozták a Főparancsnokság Tartalékainak vé
delmi-építési parancsnokságait és a frontok
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védelmi-építési parancsnokságait, amelyeket
megerősítettek aknamentesítő, nehéz-gépesí
t e t t és gépkocsi-szállítási csoportokkal.
1942 áprilisában a Népbiztosok Tanácsa mel
lett működő Katonai-Építési Főhivatalt át
szervezték Katonai-ipari-Építési Főhivatallá.
A főfeladata az lesz, hogy helyreállítsa az ipari
objektumokat a fasiszta megszállás alól fel
szabadított területeken.
Hatalmas munkát végeztek az egyes fron
toknál létrehozott szakosított építőosztagok.
így pl. az 1. Belorusz Front építőszervezete
Belorusziában helyreállított 115 kórházat,
400 fürdőt, a gomeli villanytelepet, a Szozs fo
lyón átvezető hidat, 25 ezer négyzetméter
lakó- és középületet.
Az építő alakulatok rövid idő alatt akna
mentesítették Sztálingrádot, nagy munkát
végeztek a romeltakarítás, a „Barikádok",
a „Sztálingrádi traktorgyár", a „Vörös Októ
ber" gyár helyreállítása terén.
A 2. számtól kezdve egyre szembetűnőbb
az a tény, hogy a folyóirat, amely hosszú évek
óta szinte kizárólag csak a nagy honvédő hábo
rú történetével foglalkozott, legfeljebb a háború
utáni kérdésekről közölt szporadikus cikkeket,
egyre inkább kezd közölni tanulmányokat a
szovjet korszak hadtörténetéből, sőt a korábbi
korszakok történetéből is. A 3. számból is egy
ilyen írást emelünk ki, V. O. Dajnesz: „A
kronstadti szovjetellenes lázadás leverése" c.
cikkét (86—-90. o.). A polgárháború befejezése
után az országban rendkívül súlyos volt a hely
zet. A parasztság elégedetlen volt a teljes be
szolgáltatás rendszerével, 1921 elején az ország
sok részen parasztlázadások robbantak ki,
amelyek Lenin szerint veszélyesebbek voltak,
mint az összes fehér hadseregek. Az ellenfor
radalmi erők ezt természetesen igyekeztek
kihasználni. Különös igyekezettel támogatták,
külföldi erőkkel együtt, az ellenforradalmi
fellépéseket az ország északnyugati részén,
valamint Petrográdon és Kronstadtban. Aktí
van részt v e t t a szervezésben a „Nemzeti
centrum", a Szavinkov-féle „A haza védelmé
nek és a szabadságnak népi szövetsége", az
eszer „Adminisztratív központ", mensevikek,
anarchisták, a fehérgárdisták maradványai.
Támogatták a szervezést az emigráns pénz
ügyi és ipari körök is. A V. N. Kokovcev vezette
Nemzetközi Bank 5000 fontot utalt át a szer
vezőknek, a párizsi Orosz Bank 225 ezer fran
kot, az Orosz-Ázsiai Bank 200 ezer frankot,
a Zemsztvo-városi bizottság 100 ezer frankot,
stb. A Baltikumba megérkezett az eszer párt
vezetője, Csernov, a monarchista von Brück
báró, Vrangel, Szanivkov ügynökei. Felvették
velük a kapcsolatot az antant hivatalos kép
viselői is.
A nehéz helyzetet kihasználva az ellenforra
dalmi erők megpróbáltak sztrájkokat, tünteté
seket szervezni Petrográdon, de ez nem járt
sikerrel. Más volt a helyzet Kronstadtban,
ahol kedvezőbb volt a helyzet az aknamunká

hoz. 1921 tavaszára a polgárháborús vesztesé
gek következtében jelentősen csökkent a kom
munisták száma az erődben és a Balti F l o t t á 
nál. A lázadásban részt v e t t csapatoknál és az
erődökben 1547 p á r t t a g és 303 tagjelölt szol-,
gált, akiknek 80—90%-a a tagtoborzások ide
jén lépett be a pártba. A résztvevők között
sok kispolgári származású volt, és olyanok is,
akik korábban a fehér hadseregekben szolgál
tak.
1921. március 1-én Kronstadtban lezajlott
a „pártonkívüli matrózok gyűlése", amely
határozatban ítélte el a párt politikáját. A ha
t a l m a t „A kronstadti matrózok, vöröskatonák,
és munkások ideiglenes forradalmi bizottsága",
ragadta magához, amelynek az eszer Sz. M.
Petricsenyko hajóírnok állt az élén. A bizottság
mögött a tényleges vezetés az A. N . Kozlovszkij
tábornok vezette régi tisztek kezében volt.
A lázadók elfoglalták a középületeket, letartóz
t a t t á k a kommunistákat, a flotta komisszárját,
és a szovjet elnökét.
A kronstadti erődöt az erődök két csoportja
(északi és déli) támogatta, amelyek erős tüzér-seggel voltak felszerelve. A helyőrség a követ-,
kezőkből állt: az 560. és a kronstadti önálló,
lövészezred, a tüzérségi és az aknafőparancs
nok csapatai, egyesített osztag, 34 tüzérüteg ós
10 légvédelmi üteg, biztosító és kiszolgáló al-.
egységek. A kikötőben állt a legújabb típusú
„Petropavlovszk" és „Szevasztopol" sorhajó,
az „Andrej Pervozvannij" sorhajó, a „Narova'.'
aknarakó, a „ L o v a t y " romboló és kisegítő
hajók. A hajók személyzetével együtt a lázadók,
k b . 26,9 ezer emberrel rendelkeztek, volt 289
lövegük (ebből 178 nehézlöveg), 85 légelhárító
lövegük ós 30 géppuskájuk.
Március 2-án a Munka és Védelem Tanácsa,
ostromállapotot vezetett be Petrográdon és a
Petrográdi kormányzóságban. Március 5-én.
újjászervezetók a 7. hadsereget, amelynek
parancsnokául a Nyugati Front parancsnokát*.
M. N . Tuhacsevszkijt nevezték ki, aki sikere
sen vezette a hadműveletet Belorussziában.
Bulak-Balahovics bandái ellen. A hadsereg
parancsnoknak alárendelték a petrográdi.
katonai körzet összes csapatait és a Balti
F l o t t á t . Petrograd adott a harchoz 1376 kom
munistát, 572 komszomolistát és 400 szak-;
szervezeti tagot. Harci osztagokat szerveztek
a katonai és ipari objektumok védelmére, járr.
őrözésre és az ellenforradalmi fellépések elfoj
tására.
Tuhacsevszkij parancsára két csoport ala
kult, az északi és a déli. A lázadás felszámolá
sának tervét a Vörös Hadsereg parancsnoksága
és vezérkara, a 7. hadsereg parancsnoksága és
törzse dolgozta ki igen rövid idő alatt. A csa
patok északi csoportja Szesztroreck, a déli
csoport Oranienbaum körzetéből mért csapást
azzal a céllal, hogy bekerítse, majd elfoglalja a
szigeten álló erődöt.
A döntő rohamnál figyelembe vették a már
cius 8-i sikertelen roham tanulságait. Ez a ro
h a m az erők hiányos volta, a gyenge előkészítés
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ós a váratlanság tényezőjének elvesztése m i a t t
b u k o t t el. Erősítették a felderítést, külön
figyelmet fordítottak a Finn-öböl jegének álla
potára, a személyi állományt ellátták lőszerrel,
élelmiszerrel, álcázó-köpenyekkel, megerősí
t e t t é k a párt-politikai munkát.
Március 16-án 14 órától, még sötétedés előtt
elkezdődött a roham előzetes tüzérségi elő
készítése, amivel egyidőben a repülőgépek
bombázták Kronstadtot és a sorhajókat. Lé
nyeges kárt okozni az erődítményekben és
hajókban azonban nem sikerült.
A következő éjjel 1 óra 30 perckor a sötétség
és a köd védelme a l a t t a 7. hadsereg csapatai
elkezdték az erőd megközelítését. Elől haladtak
a roh am csoportok létrákkal, áthidalásokkal,
drótvágó ollókkal, gránátokkal. A lázadók későn
v e t t é k észre a támadókat, amikor m á r csak
1 k m maradt az erődig. A rohamcsoportok a
pusztító gépfegyver- és kézifegyver-tűz ellenére
elkezdték az ostromot. Reggel fél hatkor be
törtek a városba, ahol utcai harcok kezdődtek.
A lázadók előre elkészített, drótakadályokkal
erősített barikádok mögött védekeztek, ellen
csapásokat mértek. A 7. hadsereg azonban las
san fölénybe került. 14 órára a 167. lövészdan
dár elvágta a hajókat a kikötőtől és lehetetlenné
t e t t e a partraszállást a sorhajókról. Tuhacsevszkij bevetette az utolsó tartalékot, a tiszti
iskolás ezredet és a 27. Omszki lövészhadosz
tály lovasezredét. A lovasok, akik a Finn-öböl
jegén keltek át, a Petrográdi kikötőn keresztül
törtek be az erődbe, és visszavetették az ellen
séget. 23 órára az összes támpontok a támadók
kezére kerültek.
Elkezdődött a lázadók tömeges megadása.
A vezetők már reggel 5 órakor autón Finn
országba szöktek. 18-án 12 órára a lázadást
teljes egészében felszámolták. Az északi cso
port, amely kemény ellenállásba ütközött,
nem t u d t a elzárni a visszavonulás útját Finn
országba. K b . 8000 lázadó menekült el Finn
országba, ahol internálták őket, és k b . 2500-an
estek fogságba.
A hadműveletre jellemző volt az erők és
eszközök merész összpontosítása. A főcsapás
irányába összpontosították a szuronyok csak
nem 76%-át, a tüzérség k b . 80%-át, a gép
puskák k b . 60%-át, valamint az összes páncé
lozott eszközöket. Az első lépcső sikerét a má
sodik lépcső és a tartalékok bevetésével fej
lesztették ki.
A második világháború egyik sokat v i t a t o t t
kérdését tárgyalja J. G. Perecsnyev: „Néhány
problémáról azzal kapcsolatban, hogyan készí
t e t t é k fel az országot és a fegyveres erőket a
fasiszta agresszió elhárítására" c. tanulmánya
(4. szám, 42—50. o.). A szerkesztőség egyéb
ként a tanulmányt vitaindító cikknek szánja.
A nagy honvédő háború kezdeti időszakával
kapcsolatban, amely 1941 július közepéig tar
t o t t , még igen sok a tisztázatlan, nem eléggé
tanulmányozott, v i t a t o t t kérdés. A nemzet
közi és a belső helyzet tanulmányozása azt
_

mutatja, hogy a hadsereg kudarcainak okai
bonyolultak és sokfélék, nemzetközi és belső
politikai, gazdasági és katonai tényezőkből
tevődnek össze, objektív és szubjektív vonáso
k a t hordoznak.
Az egyik legfontosabb kérdés az ország és a
fegyveres erők felkészítése az agresszió vissza
verésére. A háborús veszély erősödése bonyo
lult feladatokat v e t e t t fel : a gazdaság átállítá
sa a fegyverek fokozott termelésére; a had
színterek kiépítése, amelyek jelentős része
csak nemrég került a Szovjetunióhoz; a hadá
szati tervek átdolgozása az ország határainak
megváltozásával kapcsolatban; a hadsereg
újjászervezése és újrafegyverzése az elkezdő
d ö t t háború tapasztalatai alapján; a rejtett
mozgósítás és a hadászati szétbontakozás
megvalósítása. Jelentős létszámnövelés történt
a hadseregnél és a flottánál, tökéletesítették
a szervezetet, de június 22-óre ezek közül a
feladatok közül sokat még nem oldottak meg.
A fegyveres erők létszáma jelentősen meg
n ő t t (1,9 millió 1939-ben, 5,4 millió 1941. június
22-én), de ez a gyors növelés nem számolt a reá
lis lehetőségekkel a fegyverekkel, híradó
eszközökkel, szállítóeszközökkel való ellátás
terén. Ennek következtében harcképtelen
alakulatok jelentek meg, amelyeknek nem volt
fegyvere. A dokumentumok azt mutatják,
hogy nem fordítottak kellő figyelmet a speciális
alakulatok — műszaki, híradás, gépkocsizó
stb. — szervezésére. A légvédelmi ütegek, fény
szórók, rádiótechnikai eszközök hiánya akadá
lyozta a légvédelem fejlesztését. Alacsony volt
a nyugati körzetek gépesített hadtesteinek
harcképessége, kevés volt a technika, a szállító
eszköz, de még a lőszer is.
A gépesített hadtestek tévesnek bizonyult
feloszlatása után, ami 1939 végén történt,
ezeket újjá kellett szervezni, ami 1940 júliusá
ban kezdődött. A kijelölt időpontok azonban
nem voltak reálisak a harci technikával valófelszereléshez és a felkészített parancsnokokkal
való ellátáshoz. A háború kezdetekor a had
testek többsége a szervezetszerű harckocsik
53%-ával rendelkezett, az új harckocsik ará
nya 18,2% volt. A régi típusú harckocsik erő
sen elhasználtak voltak, 28%-uk főjavításra,
44%-uk közepes javításra szorult. Ehhez azon
ban nem voltak alkatrészek. Az újtípusú harc
kocsiknál nagy volt a lőszerhiány, mert a tö
meggyártás még nem kezdődött el. Ez nagyban
csökkentette a K V és a T—34-es harckocsik
harcképességét.
Nem volt befejezve a csapatok hadászati
szétbontakoztatása és átszervezése. A légierő
új gépekkel való ellátása épphogy csak elkezdő
d ö t t . A repülőtér-hálózat, különösen a határ
mentén, gyenge volt. 1941 tavaszán sok nyugati
repülőtéren elkezdődött a kifutópályák beto
nozása, a gépeket átirányították, ezért sok
repülőtéren a megengedettnél t ö b b volt belő
lük, ami fokozott veszteségeket eredményezett.
Habár a tapasztalat m á r bebizonyította a
koncentrált alkalmazás előnyeit, az átszervezést
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nem hajtották végre. Csak a távolsági bombá
zóknál voltak repülő-hadtestek, a légierő többi
részénél csak hadosztályok és önálló dandárok
voltak körzeti és hadsereg alárendeltségben.
A flotta átszervezés alatt volt. Erőteljesen
fejlesztették a tengeralattjárókat, nagy hajók
épültek, de kevés volt belőlük, különösen a
rombolókból, őrhajókból és torpedónaszádok
ból. Hiányoztak a deszanthajók, deszanteszközök, speciális aknazárak. A tengerészet légierőt
átfegyverzés a l a t t voltak.
A háború előtt a szovjet katonai szakembe
rek kidolgozták a fegyveres harc új módszerét,
amely jelentős előrelépést jelentett. Ilyen
jelentős eredmény volt pl. a mélységi támadó
hadművelet elmélete. A katonai vezetők ellen
1937—38-ban alkalmazott repressziók csapást
mértek a katonai elméletre is, nem is beszélve
a katonai szakemberekről. Nagy hiány kelet
kezett magasabb képesítésű parancsnokokban.
1941. június 22-én a hadosztályparancsnokok
több mint 70%-a, az ezredparancsnokok k b .
70%-a csak egy éve dolgozott ebben a beosztás
ban.
A hadsereg- és részben a frontméretű had
műveletek mellett nem dolgozták ki korábban
a hadászati védelem elméletét. Fel sem merülhe
t e t t az a gondolat, hogy az ellenség áttöri a ha
dászati védelmet, és azt feltételezték, hogy ezt
a törekvést az odaérkező tartalékok idejében
likvidálják.
A háború előtti hadgyakorlatok a nyugati
körzetekben azt m u t a t t á k , hogy a parancs
nokság nem értékelte helyesen azt aiehetőséget,
hogy a lehetséges ellenség légierői megakadá
lyozzák a saját erők mozgósítását és szétbontakozását. Pedig ilyen példák már voltak
Lengyelországban, Jugoszláviában és más
országokban.
Bár bizonyos javulás volt ezen a téren,
továbbra is helytelenül értékelték a saját erő
ket és az ellenség erőit.
A nyugati h a t á r védelmi terveinek kidolgo
zása elkésett, ami döntően befolyásolta a hábo
rú kezdeti szakaszának eseményeit. A vezér
kar tervei a népbiztosok direktívájának formá
jában csak 1941 májusában j u t o t t a k el a kör
zetek parancsnokaihoz. Ennek alapján ezek
kidolgozták saját terveiket, de ezeket már nem
volt idő jóváhagyni, mivel a vezérkarhoz csak
június 10—12-én nyújtották be őket.
A védelmi terveket csak a háború kezdetének
napján tervezték életbe léptetni, minek követ
keztében a védekezésre kijelölt csoportok egé
szen a német támadás kezdetéig nem voltak
harckészültségben.
Egészen másként képzelték el a csapatok
harcba lépésének ütemét. Úgy vélték, hogy a
védekező csapatok két-három hétig feltartják
a támadó ellenséget a határövezetben, ezalatt
mozgósított és szétbontakoztatott főerők ha
talmas ellencsapást mérnek és áthelyezik a
harci cselekményeket az ellenség területére.
Ezért helytelen volt az erők felvonultatása is a
tervezett ellencsapások irányában. A német

csapatösszpontosításra annyi időt számítottak,
m i n t a szovjetre.
A tények bebizonyították, hogy rosszul
számították ki az ellenség főcsapásának irányát
is. Legveszélyesebbnek a délnyugati irányt
t a r t o t t á k , de a németek főerőket ettől észa
kabbra csoportosították, hogy siker esetén
nagy szovjet hadseregcsoportokat tudjanak
bekeríteni.
A fasiszta Németország, az álcázás és a félre
vezetés minden eszközét kihasználva, a támadás
előtti egy év folyamán csoportosította át csa
patait és így jelentős erőfölénnyel rendelkezett.
A szovjet kormány, hogy ne adjon okot
a provokációkra, a határtól jelentős távolságra
összpontosította erőit. A belső katonai körze
tekből (Uráli, Bajkálontúli, Észak-Kaukázusi,
Harkovi) május közepétől kezdődött meg a
22., 16., 19. hadsereg és a 25. lövészhadtest
áttelepülése a Dnyeper és a Nyugati Dvina
vonalára, előkészületben volt a 20., 24. és a 28.
hadsereg áttelepülése is. Mindezek a csapatok
a második hadászati lépcsőt alkották volna.
A körzeteket július 10-re kellett volna elfoglalni.
A nyugati határövezet védelmi csapatai
június 21-én estig a békeidőszak diszlokációjának állandó pontjain tartózkodtak. 170 had
osztály és 2 dandár, amelyek az első hadászati
lépcsőt alkották, nem fejezte be a szétbontako
zást és 4500 km-es arcvonalon 100—400 k m
mélységben helyezkedett el.
A németeknek az első lépcsőben volt 103
hadosztályuk, köztük 12 páncéloshadosztály,
míg a szovjet védelem első lépcsőjében 54
lövész-, 2 lovashadosztály és 2 dandár. Az ellen
séges hadosztályok emberanyaggal és techni
kával teljesen fel voltak töltve és mozgókonyak
voltak.
Az előkészületek befejezetlen volta objektív
és szubjektív okok következménye volt. A
szovjet vezetés, amely tisztában volt a háború
elkerülhetetlenségével, reménykedett abban,
hogy el tudja húzni az időt. Ennek következté
ben a támadás váratlan volt a határ menti
katonai körzetek számára.
A háborúra való erkölcsi-politikai felkészítés
nagy mértékben folyt, de a könnyű győzelem
reményében. Helytelenül azt állították, hogy
az imperialista országok népei nem fognak
harcolni a Szovjetunió ellen, és ezek széthul
lanak a támadás megindulása után.
A dokumentumok világosan bizonyítják,
hogy a szovjet kormánynak sok forrásból álltak
rendelkezésére adatok a támadás kezdetéről.
Bár egyet és mást tettek, az időre történő
felkészülés a támadás elhárítására nem történt
meg. Ebben egy sor szubjektív értékelési téve
dés is közrejátszott.
A 6. számból M. M. Kirjan: „A nagy hon
védő háború kezdeti szakasza" c. cikke (11—
17. o.) lényegében hozzászólás a 4. számban
közölt vitaindító cikkhez. A szerző megálla
pítja, hogy bár a háborúnak ez a szakasza dön
tően befolyásolta az ezt követő időszakot,
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és az itt elszenvedett kudarcok hatalmas erő
feszítéseket követeltek a fordulat megterem
téséhez, dokumentumok alapján ezt a szakaszt
még alig tanulmányozták. Csak most kezdenek
k u t a t h a t ó v á válni egyes anyagok.
A háború kezdeti szakaszán a hadtörténe
lemben azt az időszakot értik, amely időszak
a l a t t a harcoló országok előre szétbontakozta
t o t t hadcsoportokkal folytatják a harcot a leg
közelebbi hadászati célok elérése, vagy a fő
erők számára kedvező megindulási helyzet
megteremtése céljából. Ezzel egyidejűleg az
államok, különösen azok, amelyeket agresszió
ért, rendszerint intézkedéseket tesznek a moz
gósítás és a fegyveres erők hadászati szétbon
takoztatása terén, átállították a gazdaságot
haditermelésre.
„A háború kezdeti szakasza" terminust
a X X . század
20-as éveiben
kezdték
alkalmazni, amikor elsősorban az első világ
háború tapasztalatait elemezték, amelyben
már tömeghadseregek vettek részt, gyorsan
kellett átállni békehelyzetről háborúsra, gyor
san kellett összpontosítani, szétbontakoztatni
hadászati méretű erőket. Ezeknek a tapasz
talatoknak az elemzése alapján kezdték ki
dolgozni a különféle háborúk elméleteit. Az új
harceszközök megjelenésével kidolgozták a
légiháború, a gépesített (páncélos) háború
stb. elméletét. Németországban továbbfejlő
dött a villámháború elmélete, amely később
uralkodóvá vált i t t is, Olaszországban és Japán
ban is. Ebben a légierők és a páncélosok k a p t á k
a fő szerepet.
A háború kezdeti szakaszának problémáit
tanulmányozták a szovjet katonai teoretikusok
is. Azokban a tézisekben, amelyeket A. I.
Jegorov vezérkari főnök készített 1933-ban a
Forradalmi Katonai Tanács számára, a követ
kezők olvashatók: „a f egyveres harc új eszközei
(légierő, gépesített és motorizált magasabb
egységek, a korszerűsített lovasság, légideszant
stb.) ezek minőségi és mennyiségi növekedése,
új módon vetik fel a háború kérdéseit és a
modern hadműveletek problémáit". A továb
biakban pontosan kifejti azokat a feladatokat,
amelyeket a harcoló felek állíthatnak maguk
elé: megsemmisíteni az ellenség határvédel
mének csapatait ; megakadályozni a mozgósítá
s á t ; az anyagi eszköztartalékok megszerzése
és megsemmisítése; a hadászati körzetek
elfoglalása és megtartása; az ellenség meg
előzése a főerők kibontakoztatásában és a ha
dászati kezdeményezés megszerzésében.
M. N. Tuhacsevszkij : „A határ menti had
műveletek jellege" c. munkájában r á m u t a t o t t ,
hogy a védelmi hadseregek tevékenysége olyan
elkeseredett, nagyméretű ütközetté válik, ami
korábban a főerők előjoga volt. ,,...A határmenti ütközetet — írta — nem a hadsereg
főerői fogják vívni, amint ez a korábbi hábo
rúkban volt, hanem különleges alakulatok,
különleges előredobott alakulatok, amelyeknek
a diszlokációja a határövezetben van". Arra
i s r á m u t a t o t t , hogy az előredobott csapatok

magját gépesített és lovas magasabbegységek
kell hogy alkossák, amelyek diszlokációja
nem lehet messzebb SO—70 km-nél a határtól,
valamint repülő-magasabbegységek 150—200
km-es mélységben a határövezetben.
Ezeknek a téziseknek az alapján a szovjet
hadtudomány sok mindent kidolgozott a jö
vendő háború elméleti kérdéseivel kapcsolat
ban, de ezt egy sor ok m i a t t nem hasznosítot
t á k , ugyanúgy, mint a lengyelországi és fran
ciaországi tapasztalatokat sem, amint erre
Zsukov marsall is r á m u t a t o t t a visszaemlé
kezéseiben.
A német parancsnokság 1940 júliusában
kezdte meg a hatalmas mennyiségű seregtestek
átcsoportosítását a szovjet határ irányába.
A csatlósokkal együtt a németek 190 maga
sabbegységet sorakoztattak fel a határon,
ebből 103 volt hadosztály, köztük 12 páncélos
hadosztály az első lépcsőben, ami lehetővé
t e t t e , hogy a főirányokban hatalmas csapás
mérő csapatokat hozzanak létre.
A szovjet fegyveres erők szétbontakoztatása
csak a háború kitörésével kezdődött. Míg
a szárazföldi hadseregnek 1939-ben 98 had
osztályavolt, 1941 tavaszán már 303. A nyugati
határövezet katonai körzeteiben volt 170
hadosztály és 2 dandár, amelyek az Északi,
Balti, Fekete-tengeri Flottákkal együtt alkot
ták az első hadászati lépcsőt.
A második lépcsőt részletesen ismerteti a
4. sz. említett cikke.
Amikor Németország hadüzenet nélkül meg
t á m a d t a a Szovjetuniót, az első nap hadba
v e t e t t 117 hadosztályt, július elejéig pedig 171
hadosztályt. 20 hadosztály tartalékban maradt.
A főcsapások Moszkva, Leningrád ós Kijev ellen
irányultak, mindegyik irányában hadsereg
csoportok tevékenykedtek. Az első órában
hatalmas bombacsapásokat mértek a követ
kező városokra: Riga, Ventszpilsz, Liepaja,
Sjualaj, Kaunasz, Vilniusz, Grodno, Lida,
Volkoviszk, Breszt, Kobrin, Szlonim, Baranovicsi, Minszk, Bobrujszk, Zsitomir, Kijev,
Szevasztopol stb. A német légierő kegyetlen
csapásokat mért a csapatokra, a parancsnoki
pontokra, a repülőterekre, a kikötőkre, vasúti
csomópontokra. Az ellenség összpontosított
csapásai megakadályozák azt, hogy a határ
övezet csapatai kivonuljanak a határra. Az
állandó repülőtereken állomásozó légierő ne
hezen pótolható veszteségeket szenvedett.
A csapatok jelentős részének nem volt lehe
tősége arra, hogy harckészültségbe lépjen, el
foglalja a kijelölt állásokat a határ védelmére.
A hadosztályokból legfeljebb egy ezred volt a
h a t á r mentén, a főerők 10—30 km-re voltak
az állandó diszlokáció körzeteiben, a technika
a színekben állt lezsírozva. A hadosztályoknak
és ezredeknek egy lőszerkiszabatuk volt és
egyszeri feltöltés üzemanyagból. A többi ellát
m á n y a hadsereg-, illetve körzetraktárakban
volt. A tüzérség minden fajtája nyári táborok
ban volt, jelentős távolságokra. A csapatok
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-tüzérségi támogatás és légvédelem nélkül
léptek harcba.
A nagy területveszteség ellenére az ellen
ségnek nem sikerült megsemmisíteni a szovjet
csapatokat, sőt komoly veszteségeket szenve
d e t t . Július közepéig a szovjet fronton elvesztett
t ö b b mint 100 ezer katonát és tisztet, az ere
detileg összpontosított páncélosok csaknem
felét, és kb. 1280 repülőgépet. Bár ez lassította
a támadást, a tartalékokból ezt még t u d t á k
pótolni.
A 170 szovjet hadosztályból kiesett 28 (12
lövész-, 4 gépesített-, 10 harckocsi-, 2 lovas
hadosztály), t ö b b mint 70 elvesztette a szemé
lyi állomány és a technika felét.

Július közepén vetették be a hadászati tar
talékokat, és ezzel a szovjet ellenállás az egész
arcvonalon igen megerősödött a német előre
nyomulás lelassult a Baltikumban, Leningrád
és Kijev a l a t t . Szmolenszktől keletre elhúzódó
harcok kezdődtek. Az első napok k b . 30 km-es
napi előrenyomulási üteme 6—7 km-re csök
kent. Az a terv, hogy a határ menti csapatok
szétzúzása után akadálytalanul fognak előre
nyomulni az ország gazdasági és politikai köz
pontjai felé, kudarcot szenvedett. Az első
sikerek nem jártak olyan bénító hatással,
mint a korábban megtámadott országok eseté
ben.
Lengyel István
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ELŐFIZETŐINKHEZ, OLVASÓINKHOZ
Lezárult egy évszázad a Hadtörténelmi Közlemények életében.
A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága 1887. december 3-án
határozta el, hogy szűkös anyagi eszközeit hadtörténelmi folyóirat létesítésére fordítja.
A szerkesztő bizottság erőfeszítései nyomán 1888 márciusában megjelent a Hadtörténelmi
Közlemények első száma.
A Magyar Tudományos Akadémia és a honvédelmi miniszter szellemi és anyagi
támogatásával indult tehát útjára a magyar hadtörténetírás önálló folyóirata, mely híven
tükrözi az elmúlt száz esztendő magyar hadtörténetírásának szellemét és színvonalát,
írásaiból világosan kiolvashatók egy évszázad történelmi viharai, társadalmi megrázkód
tatásai, tudományos változásai. A Hadtörténelmi Közlemények száz éves életét fel
lendülések és megtorpanások, átmeneti törések, szünetek is jellemzik. Mutatói, bibliográ
fiái, repertóriumai őszinte képet adnak fejlődésének történetéről, eredményeiről és hiá
nyosságairól.
A Hadtörténelmi Közlemények 1954 óta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudomá
nyos folyóirataként is egyik legfontosabb műhelye és ösztönzője a magyar hadtörténet
írásnak és a hadtörténeti ismeretek közreadásának. Szerzőinek többsége történész és had
történész, de teret kaptak a hadtudomány, a régészet, a múzeológia és más tudományok
művelőinek hadtörténeti jellegű munkái is.
Az évente 4 alkalommal 45—50 nyomdai ív terjedelemben, számonként 1800—2000
példányban megjelenő Hadtörténelmi Közlemények egyéni előfizetői között megtalál
ható tanár és katonatiszt, egyszerű érdeklődő és jeles kutató. A közületi előfizetők között
vannak általános és középiskolák, egyetemek és főiskolák, tudományos intézetek és könyv
tárak, gyárak és hivatalok, a fegyveres erők és testületek intézményei, alakulatai. Előfize
tőink útján folyóiratunk eljut az ország minden megyéjébe, sok városába, nagy és kis
községébe. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a világ számos országában is előfizetik és
olvassák folyóiratunkat.
Második évszázadába lépett folyóiratunk a hazai és külföldi érdeklődésnek a szeré
nyebb pénzügyi lehetőségek közepette is legjobb hagyományai megőrzésével, a korunk köve
telményeihez való igazodással, a korszerű tudományosság igényeit kielégítő tanulmányok
kal, közleményekkel, forrásközlésekkel igyekszik megfelelni.
Tisztelt Előfizetőink előtt nem ismeretlenek a nehezebb gazdasági körülmények, ame
lyek kihalnak folyóiratunkra is. A nyomdaköltségek növekedése és a sajtótermékek árának
jelentős emelése arra kényszerít bennünket, hogy a Hadtörténelmi Közlemények év
tizedek óta igen alacsony árát az 1989. évi 3. számtól kezdve felemeljük. Egy példány ára
32 Ft lesz. Bízunk abban, hogy ez a kényszerű áremelés nem fogja az érdeklődés csök
kenését eredményezni. Kérjük olvasóinkat, hogy az eddiginél is nagyobb számban fizes
senek elő folyóiratunkra, ez nagy erkölcsi és anyagi ösztönzést és támogatást jelentene.
A Hadtörténelmi Közlemények továbbra is évente négy alkalommal, 11—12 nyomdai
ív terjedelemben fog megjelenni.
Tisztelt hazai előfizetőink!
Folyóiratunk előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlap
üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIE) ; Budapest XIII.,
Lehel u. 10JA — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Tisztelt külföldi előfizetőink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Hadtörténelmi Közleményeket külföldön a Kultúra
Külkereskedelmi Vállalat (H—1389 Budapest, Pf. 149.) terjeszti. Külföldi címekre
olyóiratunk a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) is előfizethető.
A szerkesztőség
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К НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ
Завершилось одно столетие в жизни окурнала «Хадтёртенельми Кёзлеменьек».
Военно-научная Комиссия Венгерской Академии Наук 3 декабря 1887 года приняла
решение обратить свои скромные материальные средства на создание военно-историческогожурнала. В результате усилий редакционной коллегии в марте 1888 года вышел
первый номер журнала «Хадтёртенельми Кёзлеменьек».
При интеллектуальной и материальной поддержке Венгерской Академии Наук и ми
нистра обороны начал свой жизненный путь самостоятельный журнал, который
достоверно отображает дух и уровень венгерской военной историографии за истекшие
сто лет. По опубликованным на его страницах работам читатель может проследить
исторические вихри, социальные потрясения и научный прогресс за эти сто лет. В жизни
журнала «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» имели место взлеты и спады, временные
срывы и даже перерывы. Указатели, библиографии и репертории журнала дают до
стоверную картину об истории его развития, о достигнутых результатах и недо
статках.
С 1954 года «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» как научный журнал Военно-истори
ческого Института и Музея является одним из наиболее важных мастерских и сти
муляторов венгерской военной историографии, издания военно-исторических мате
риалов. Большинство авторов публикуемых на страницах журнала работ — историки,
но в журнале публикуются также и труды археологов и представителей других наук
по вопросам военной истории.
Журнал «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» выходит 4 раза в год объемом 45—50
печатных листов, тиражом по 1800—2000 экземьляров; в числе индивидуальных под
писчиков журнала — преподаватели и кадровые офицеры, научные исследователи и
просто любознательные интересующиеся. Среди ведомственных органов, подписыва
ющихся на журнал, значатся общеобразовательные и средние школы, университеты
и другие вузы, научно-исследовательские институты и библиотеки, заводы и учрежде
ния, военные училища и воинские части. Через своих подписчиков наш журнал попадает
во все комитаты страны, во многие города, большие и малые селения. Мы считаем
большим достижением, что во многих странах мира ведется подписка на наш журнал
и его читают.
Наш журнал, вступивший во второе столетие своей жизни, даже в условиях более
скромных финансовых возможностей, сумел сохранить интерес к себе и в духе
верности лучшим традициям старается ответить требованиям эпохи, публикуя
статьи, научные труды, материалы и источники.
Нашим уважаемым подписчикам не безызвестны более трудные экономические
условия, которые воздействуют и на наш журнал. Увеличение типографских расходов
и значительный рост цен на печатную продукциё вынуждают нас повысить и суще
ствовавшую в течение десятка лет весьма низкую цену на журнал.
В текущем году, начиная с 3-го номера стоимость журнала устанавливается в 32
форинта мы надеемся на то, что это вынужденное повышение цены не повлечет за
собой снижения их интереса. Мы просим наших читателей в еще большем, чем до
сих пор количестве подписываться на наш журнал, это явилось бы большим моральным
и материальным стимулом и поддержкой для нас.
Журнал «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» и впредь будет выходить 4 раза в год,
объемом 11—12 печатных листов.
Уважаемые наши зарубежные Подписчики! Для информации сообщаем Вам, что
журнал «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» за границей распространяет Внешнеторговое
предприятие КУЛЬТУРА (Н—1389 Будапешт, п/я 149). На адрес подписчика за
границей на наш журнал можно подписаться также и в Бюро подписки на газеты и
журналы (ХЕЛИР).
Редакция
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AN UNSERE ABONNENTEN, AN UNSERE LESER
Im Leben der Zeitschrift Hadtörténelmi Közlemények (Kriegsgeschichtliche Publi
kationen) ist ein Jahrhundert zu Ende.
An der Ungarischen Akademie der Wissenschaften beschloß die Kommission für
Kriegsgeschichte am 3. Dezember 1887, einen Teil ihrer knappen Mittel auf die Grün
dung einer Zeitschrift für Kriegsgeschichte zu verwenden. In Ergebnis der Anstrengungen
des Redaktionsausschusses erschien die erste Nummer der Hadtörténelmi Közlemények
im März 1888.
Mit der geistigen und finanziellen Unterstützung der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften und des Verteidigungsministeriums beschritt die selbständige Zeitschrift
der ungarischen Kriegsgeschichtsschreibung ihren Weg. Sie spiegelt getreu den Geist und
das Niveau der ungarischen Kriegsgeschichtsschreibung in den vergangenen hundert
Jahren wider. Aus den hier erschienenen Schriften sind die historischen Stürme, sozialen
Erschütterungen und die wissenschaftlichen Entwicklungen eines Jahrhunderts deutlich
herauszulesen. Diese hundert Jahre der Hadtörténelmi Közlemények sind durch wieder
holten Aufschwung und Stagnation, vorübergehende Unterbrechungen und Pausen ge
kennzeichnet. Ihre Register, Bibliographien und Repertoiren vermitteln ein unverfälsch
tes Bild von der Geschichte der Zeitschrift gleichwie von ihren erzielten Ergebnissen,
aber auch von ihren Mängeln.
Die Hadtörténelmi Közlemények ist seit 1954 als wissenschaftliche Zeitschrift des
Instituts und Museums für Kriegsgeschichte Anregerin und wichtige Werkstatt der un
garischen Kriegsgeschichtsschreibung sowie der Veröffentlichung kriegsgeschichtlicher
Kenntnisse. Die Mehrheit ihrer Autoren bilden Historiker und Kriegshistoriker, sie er
öffnete aber ihre Spalten auch den kriegsgeschichtlich geprägten Werken der Pfleger der
Kriegswissenschaft, der Archäologie und anderer Disziplinen.
Unter den privaten Abonnenten der Hadtörténelmi Közlemények, die vierteljährlich
in je 1800—2000 Exemplaren und in einem Umfang von 45—50 Druckbogen erscheint,
sind Lehrer und Offiziere, einfache Interessenten und ausgezeichnete Forscher gleicher
maßen zu finden. Unter den Abonnenten öffentlicher Anstalten gibt es Grund- und
Mittelschulen, Universitäten und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und Biblio
theken, Betriebe und Behörden, Institutionen der Streitkräfte und ihrer Körperschaften.
Durch die Abonnenten erreicht unsere Zeitschrift alle Bezirke, viele Städte, größere und
kleinere Gemeinden des Landes. Wir sehen es als großes Ergebnis an, daß unsere Zeit
schrift auch in vielen anderen Ländern der Welt bezogen und gelesen wird.
Die Zeitschrift, die nun ins zweite Jahrhundert ihres Bestehens trat, ist bestrebt, trotz
der bescheideneren finanziellen Möglichkeiten dem in- und ausländischen Interesse mit
der Wahrung ihrer besten Traditionen, durch die Anpassung an die Erfordernisse un
serer Zeit, mit Studien, Mitteilungen und Quellenpublikationen die den Ansprüchen der
zeitgemäßen Wissenschaftlichkeit genügen, gerecht zu werden.
Unseren verehrten Abonnenten sind die erschwerten ökonomischen Verhältnisse nicht
unbekannt, die sich auch auf unsere Zeitschrift auswirken. Die anziehenden Druckkosten
und der bedeutende Preisanstieg der Druckerzeugnisse zwingen uns, den seit Jahrzehnten
überaus niedrigen Preis der Hadtörténelmi Közlemények ab der Nummer 3 des Jahres
1989 zu erhöhen. Ein Exemplar wird 32 Forint kosten. Wir vertrauen darauf, daß
diese notgedrungene Preiserhöhung kein Nachlassen des Interesses bewirken wird. Wir
bitten unsere Leser, die Zeitschrift möglichst in einer noch größeren Zahl als bisher
zu abonnieren, das würde uns eine große moralische und finanzielle Anregung sowie
Unterstützung bedeuten.
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Die Hadtörténelmi Közlemények wird nach wie vor jährlich viermal, und in einem
Umfang von 11—12 Druckbogen erscheinen.
Unsere verehrter ausländischen Abonnenten!
Zu Ihrer Information teilen wir mit, daß die Hadtörténelmi Közlemények im Aus
land durch das Außenhandelsunternehmen Kultúra — H—1389 Budapest, Pf. 149 —
vertrieben wird. An ausländische Adressen kann unsere Zeitschrift auch im Hírlapelő
fizetési és Lapellátási Iroda (Büro für Zeitungsabonnement und Zeitungsversorgung)
(HELIR) abonniert werden.
Die Bedaktion

TO OUR SUBSCRIBERS AND READERS
The first century of the life of our journal came to its end. The Committee for Military
Sciences of the Hungarian Academy of Sciences decided to establish a journal for military
history on the 3rd of December 1887. Notwithstanding that the financial possibilities
were scanty the first issue of the Hadtörténelmi Közlemények (Journal for Military
History) came to light in March 1888.
The Hadtörténelmi Közlemények, published with the economic and intellectual help
of the Hungarian Academy of Sciences and the Minister of Home Defence, is the scientific
journal of the Hungarian military historiography giving a sincere picture of the spirit
and level in Hungarian military historiography of the past hundred years. Its publica
tions reflect the century's historical and social changes and the changes in scientific life.
There are upswings and balkings, temporary breakages and pauses in these years, which
can easily be observed in our repertories, bibliographies and registers.
Since 1954 the Hadtörténelmi Közlemények has been the journal of the Institute and
Museum of War History of the Hungarian People's Army and remained to give further
impulses and stimulations to publications concerning the whole circle of military history.
Most of our authors are historians and war historians but we publish writings on military
sciences, archeology etc., too and from any field dealing with the questions of war history.
Our journal is a quarterly, published in the size of 45-60 printed sheets per year; the
number of copies reaches the 1800-2000 by numbers. There are teachers and officers of
the army, amateurs and scientific research workers, primary and secondary schools,
scientific institutions, libraries, factories; institutions and corps of the armed forces
among our subscribers. We have subscribers and readers in all counties and most of the
cities and towns of the country. It is very heartening that the Hadtörténelmi Közlemé
nyek has subscribers in many countries of the world, too.
Now we start the second century of our journal and though having more modest finan
cial possibilities than before we strive to keep our best traditions alive and we strive to
serve our subscribers and readers with publishing articles, writings and historical sources
which satisfy the requirements of modern scholarship.
The economic difficulties of our country must be known among our subscribers and
these have effect upon our journal, too. The printing bills and prices of typographical
matters are increasing and this is why we have to raise the price of our journal form the
3rd number of this year. One copy will cost 32 Fts. We hope this inevitable rise of price
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helyét, beosztását és tudományos fokozatát.
3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegé
szítésekre) már nincsen lehetőség.
4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,6—2,6 íves kéziratot tekinti — a jegy
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11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot foga
dunk el. A szerző a számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz,
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TANULMÁNYOK

DOMBRÁDY LÓRÁND

ELLENTÉTEK A MAGYAR POLITIKAI ÉS HADSEREGVEZETÉS
KÖZÖTT AZ 1939-ES LENGYEL—NÉMET HÁBORÚ
MEGÍTÉLÉSÉBEN

Amikor az ötven évvel ezelőtti szeptember 1-én a német csapatok megkezdték
Lengyelország eltiprását, a magyar közvélemény elsősorban a lengyelekhez fűződő
barátság és érzelmi kötődés aspektusából közelítette meg az eseményeket. Kevesen
voltak, akik a német lépés jóvátehetetlenségére, egy újabb világégés nyitányára
figyeltek, s ennek megfelelően értékelték a történteket. Az esemény nem volt várat
lan, hiszen egy tudatosan előkészített és egész Európát izgalomban tartó háborús
feszültség kirobbanásáról volt szó. A magyar kormány — elsősorban annak elnöke,
Teleki Pál — a közvéleménynél szkeptikusabban nézte az események alakulását.
A kényszerűen egyre inkább a német politikához közeledő magyar politikai vezetés
számára létkérdés volt ekkor a Németországhoz való további, a magyar érdekekkel
ellentétes csatlakozás buktatóinak kivédése, a még nyitott manőverezési lehetősé
gek megőrzése oly módon, hogy ugyanakkor ne égesse fel a revízió Tengely általi
támogatásának hídját sem. A magyar érdekek ilyen megfogalmazását és képviseletét
ekkorra már nemcsak a német birodalmi politikával való közvetlen konfrontáció
veszélye határozta meg, hanem a magyar belső viszonyokat alakító politikai és tár
sadalmi tényezők radikalizálódása, egymáshoz és a nemzetiszocialista Németország
hoz fűződő alakuló viszonya is. Az 1939 nyarán kialakult helyzet megkívánta poli
tikai cselekvés és következményeinek kül- és katonapolitikai megítélése az első, a sza
kítás lehetőségét is magában hordozó alkalomhoz vezetett a politikusok és a katonai
vezetők közötti növekvő ellentét történetében. Ha ez ekkor az események alakulása
következtében még nem is vezetett az ország további sorsát egyértelműen megha
tározó tragikus döntésekhez, a német diplomácia számára újabb bizonyossággal
szolgált a magyar politikai és katonai vezetés közötti nézetkülönbözőségek termé
szetét illetően. A történtek tovább szűkítették a Teleki-kormány cselekvési körét,
s veszélyeztették a Nyugathoz fűződő, már egyre ingatagabb kapcsolatainak létét.
Utassy Loránd alezredes, londoni magyar katonai attasé, 1939. június 9-én jelen
tette főnökének, Ujszászy István ezredesnek, a vezérkar 2. osztálya vezetőjének,
hogy beszélgetést folytatott Banfield ezredessel, a brit honvédelmi minisztérium
közép-európai referensével a magyar—román viszony megítéléséről. Az angol ezre
des megértőnek mutatkozott, amikor Utassy a románoknak a magyar kisebbséggel
szembeni megengedhetetlen magatartásáról beszélt s arról a román részről tapasz
talható teljes elzárkózásról, melynek egyik táplálója éppen az angol—francia támo
gatásban keresendő. Banfield azt javasolta, hogy a magyar kormány hívja fel a brit
kormány figyelmét a békés egyezkedést akadályozó román magatartásra. A romá
noknak adott garancia csak egy erőszakos német támadás esetére ad biztosítékot.
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Ők éppen a magyar—román ellentétek megegyezéses megoldását szeretnék elősegí
teni, ő t magát elsősorban a kérdés katonai aspektusa érdekli, amiről tanulmányt is
készített a kormány számára. Ez érinti Magyarország szerepét is egy esetleges, a
délkelet-európai térségben bekövetkező háború esetére. „Magyarország semlegessége
elsőrendű angol katonai érdek. Lengyelországnak hadianyaggal táplálása a Balti
tengeren át nem valósítható meg, tehát csak a Dardanellák—Románia útvonal fog
rendelkezésre állni. A Magyarországon felvonuló német erők könnyen átvághatják
a keskeny román—kengyel közös határszakaszt, és ezzel Lengyelország teljesen el
szigetelődik."1 Ez természetesen nem csak az angol segítség elvágását jelenthette,
hanem a lengyel szövetséges Románia kikapcsolását is.
A kérdés ilyen felvetése figyelmeztető volt a magyar kormány számára. Teleki
megbízta Barcza György londoni magyar követet, hogy puhatolózzon a brit külügy
minisztériumban. Barcza nem látta reménytelennek a helyzetet, mivel megítélése
szerint az angoloknak már csak katonai stratégiai szempontokból sem lehet ellenére
a magyar—román megegyezés. Attól tarthatnak ugyanis, hogy a németek egy Ro
mánia ellen indított támadás esetén a magyar közvéleményt Erdély visszaszerzésé
nek reményével feltüzelve a katonai támogatás érdekében nagy nyomást gyakorol
hatnak a magyar kormányra. „Nézetem szerint — írta Barcza — egy, a fenti érte
lemben itt tett lépéstől nagyon sokat az adott helyzetben ugyan nem várhatunk, de
annak talán pro futuro értéke volna és reá adandó esetben itt később majd hivat
kozhatnánk." 2
Június 13-án Csáky István külügyminiszter Halifax brit külügyminiszter 8-i be
szédére is reagálva kérte Barczát, jegyzékben mutasson rá : a Duna-völgyi megnyug
vás egyik előfeltétele a magyar—román területi probléma rendezése. Cadogan kül
ügyminiszterhelyettes a jegyzék átvételekor kijelentette Barczának: az angol biz
tosíték nem fogható fel úgy, hogy azáltal Románia szomszédaival szemben intranzigens magatartást tanúsíthat. Adatokat kért a magyar kisebbséggel szembeni román
bánásmódról, a kisebbség helyzetének romlásáról. Hangsúlyozta annak változatlan
szükségességét, hogy az ellentétek békés tárgyalások útján nyerjenek megoldást.3
Ez félreérthetetlen álláspont volt. Ellentétben állt a német birodalmi kormány
háborús megoldásra utaló, fokozódó lengyelellenes fellépése nyomán keletkező, a
magyar katonai vezetésnek a kormány fenntartásaival nem számoló, azt fölös óva
tosságnak tartó véleményével. Az 1939 július elején Németországban járt, s ott Hit
lerrel is találkozott Werth Henrik gyalogsági tábornok, a vezérkar főnöke, ugyanis
a leghatározottabban hirdette a németek melletti kiállást, mint a revízió egyetlen,
eredményekkel is biztató lehetőségét. Mindamellett egy lengyelellenes konfliktushoz
történő közvetlen csatlakozást ő sem tartott gondoktól mentesnek. Ebben nemcsak
a tisztikarban is élő tradicionális lengyel szimpátia játszott szerepet, hanem meg
fontolandónak tartotta, hogy a még felszereletlen hadsereget belevigye egy esetlege
sen elhúzódó háborús konfliktusba. Ugyanakkor a távolmaradásból eredő konfron
táció megkockáztatását is veszélyesnek tartotta. A lengyel hadsereg erejének meg
ítélése ugyanis, nem utolsósorban Lengyel Béla alezredes, varsói katonai attasé je
lentései alapján, felértékelődött. Létszáma, elszántsága és nem utolsó sorban a vár
ható szövetségesi támogatás következtében komolyabb tényezőnek tűnt a későb
biek során tapasztaltaknál. 4 Werth fenntartásait kevésbé motiválta a nyugati kap
csolatok stabilitásának a féltése, hiszen ő úgy ítélte meg, hogy a térségben jelen lévő
és egyre erősödő befolyással bíró Németország és hadserege várható akcióit aligha
1 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) K 64—82—27/b—562 E p .
2 Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936—1945. Bp., 1962. (a továbbiakban: DIMK) IV. k
310. o. (191.)
3 Uo. 310. o. (187.) és 314. o. (191.)
4 Uo. 135. és 136. o.
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tudják befolyásolni jelentősen az angol—francia erők. Németországi látogatása
megerősítette ebben a hitében. Hitler kijelentései és a Wehrmacht erejének megíté
lése eloszlatták óvatosságát. Nem tartotta kizártnak, hogy egy német—lengyel
háborús konfliktus esetén a magyar kormány a Romániával szembeni magyar te
rületi követelések érvényesülését a német hadsereg fegyveres támogatása révén
kényszerül érvényesíteni. Mindenesetre, Berlinből hazatérve, a fegyverkezés gyorsí
tását és a románok elleni felkészülést sürgette a miniszterelnöknél.
Az egyre feszültebb háborús helyzetben a magyar kormányra nehezedő nyomás
keltette görcs oldásának szándéka vezette Teleki miniszterelnököt, amikor júliusban
írt levelében, a Tengellyel egyébként összehangolt politika szándékának kinyilvání
tása mellett, tudtára adta Hitlernek és Mussolininak: Magyarország nincs abban a
helyzetben, hogy hadba lépjen Lengyelország ellen.
A címzettek várható és hamarosan be is következő heves tiltakozására számítva,
annak hatását enyhítendő, a Teleki-megnyilvánulással szemben fenntartásokkal bíró
Csáky július 26-án szükségesnek tartotta felhívni az olasz külügyminiszter figyel
mét arra a már áprilisban kifejtett magyar álláspontra, mely egy német—lengyel
konfliktus esetére Románia elleni magyar mozgósítást helyezett kilátásba. 5
Hitler augusztus 8-án fogadta Csáky külügyminisztert, s a szemrehányások töme
gét zúdította rá: érthetetlen a Teleki-levél és a Magyarországon keltett hangulat,
hiszen ő nem is számolt a magyar részvétellel a Lengyelország elleni háborúban. Min
denesetre szükségesnek találta félreérthetetlenül Csáky tudtára adni, hogy a meg
változott helyzetben már nem lesz módjában a magyar revíziós törekvések támoga
tása. Csáky elértette a burkolt fenyegetést és bár erre felhatalmazása nem volt, ijed
ten kérte Hitlert, tekintse tárgytalannak az ominózus levelet.
Ezt követően, augusztus 18-án, Csáky Rómába sietett, hogy a szokásos módon az
olaszoknál keressen megértést és támogatást a lengyel kérdésben tanúsított elutasí
tás kiváltotta feszült helyzetben. Felbátorította a német szándékok felől bizonytalan,
s ennél fogva velük szemben bizalmatlanná váló olasz politika azon korábban kinyil
vánított szándéka, hogy katonai felkészületlensége következtében távol kíván ma
radni egy esetleges háborús konfliktustól. A németektől szemlátomást tartó olasz
vezetők nem sok vigaszt nyújtottak a magyar külügyminiszternek. Elutasították
azt a felvetését is, hogy Olaszország támogassa egy, a Tengely és Magyarország kö
zötti szerződés gondolatát. Csáky meggyőződhetett, hogy Ciano, de maga Mussolini
is, mennyire bizonytalan a helyzet alakulását és a megteendő lépéseket illetően, ami
mindkettőjüket tartózkodóvá teszi a magyar politikával szemben. Tartanak a nyu
gatiak beavatkozásától, ugyanakkor lehetségesnek tartják azt is, hogy az nem kö
vetkezik be, így Németország jó üzletet csinál, amiből nem tanácsos kimaradni.
Félnek Hitler dühétől is, amennyiben valamilyen neki nem tetsző lépésre szánnák el
magukat. 6
Előtte hasonló benyomásokkal tért vissza Olaszországból Werth is. ő t Pariani
tábornok, az olasz vezérkar főnöke hívta meg az olasz hadsereg Torino környéki
nagygyakorlatára. A gyakorlat helyéből Werth a franciák elleni, a németekkel össze
hangolt felkészülésre gondolt, azonban a Parianival folytatott beszélgetés során két
ségtelenné vált, hogy az olasz hadsereg vezetésének nincs elképzelése sem a németek
terveiről. így a két hadseregnek közös, összehangolt hadműveleti terve sem lehet.
Werth azt is megérdeklődte olasz kollégájától, hogy az olasz—magyar együttmű
ködés keretében készítsenek-e egy Összehangolt hadműveleti tervet Jugoszlávia ellen.
Pariani egyelőre legfeljebb egy megszállási terv elkészítését tartotta reálisnak.
Tárgyalásaik végén Pariani még az elől is elzárkózott, hogy megbeszéléseikről
5 Uo. 378. o. (240.)
6 Ciano naplója, 1939—1943. Bp., 1946.130. o.
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valamilyen jegyzőkönyv készüljön. Az lesz a legjobb, mondta, ha októberben hár
masban leülnek a németekkel és sorra veszik az összes felvetődött kérdéseket. Itt
megállapodhatnak a közös hadműveleti célokban, ami épp iigy irányulhat Francia
ország, mint Románia ellen.7
Werth levonta a következtetést: nem születtek német—olasz katonai megálla
podások. Az olasz katonai vezetés a politikusokhoz hasonlóan teljes bizonytalanság
ban van Németország szándékait illetően. A kormánynak az olasz kapcsolatokat
erőltető politikája csak az általa egyre magasabbra értékelt német kapcsolatok épí
tésének a gátja lehet. A Rómába futkosás csupán bizalmatlanná teszi az olaszokkal
szemben közömbösnek mutatkozó német vezetést. Biztos volt azonban, hogy erről
nem tudja meggyőzni a magyar politikusokat.
Tovább bonyolította a helyzetet az augusztus 23-án megkötött német—szovjet
megnemtámadási szerződés. Hitler a hátát akarta biztosítani és szerződést ajánlott,
amit a német tervekkel szemben bizonytalan szovjet kormány stratégiai előnyök és
időnyerés céljából elfogadott. Teleki miniszterelnök számára egyértelmű bizonyos
sággá vált, hogy a háborús konfliktust a nyugat nem terelheti kelet felé. A háború
Németország és a nyugati nagyhatalmak között elkerülhetetlen.
A közvetlen veszélyt azonban egyelőre a lengyel—német konfliktus jelentette,
amelynek kitörése már csak napok kérdésének látszott. Teleki szükségesnek látta
tudtára adni a brit kormánynak, hogy bár a magyar kormány saját jól felfogott re
víziós érdekeit figyelembe véve semlegességi nyilatkozatot nem tesz, megtámadtatás esetén nem fog hadba lépni Lengyelország ellen.
Miközben Teleki és a kormány kétségbeesetten próbálta biztosítani semlegességé
nek megőrzését az immár elkerülhetetlennek látszó háborúban, a katonai vezetés iz
gatottsága ellenkező tőről fakadt. Werth Németország erősödését olvasta ki az ese
ményekből. A német—szovjet szerződés elhárította a német—szovjet konfrontáció
lehetőségét egy Lengyelország ellen hadjárat esetére, s egyben biztosítottnak látta
Németország hátát is a korábbi szovjet közeledést elutasító nyugati hatalmakkal
szemben. Ugyanakkor azt sem tartotta kizártnak, hogy Németország a nyugati és
lengyel elkötelezettségű Romániával szemben esetleg szabad kezet ad Magyarország
nak. Különösen áll ez, ha Románia katonai erőkkel is beavatkozik az eseményekbe.
Werth szükségesnek tartotta megtenni a katonai előkészületeket és ehhez elnyerni a
kormány hozzájárulását. Augusztus 23-án kérte a minisztertanács összehívását:
döntsön a Romániával szembeni intézkedések folyamatba tételéről. Ezt az Erdély
ben lévő román erők látható folyamatos erősítésével és a magyar határ közelében
történő összpontosításával indokolta.8 Már augusztus 20-a óta észlelhetők voltak
román csapatmozdulatok a magyar határ felé. A légi felderítés pedig 23-án újabb
jelentős román csapatok mozgásáról adott jelentést Erdély belsejéből a határ felé.9
A jelentések szerint a román hadsereg létszáma augusztus 20 óta már elérte az 500 000
főt amiből Erdélyben 250 000 tartózkodott. 10
A minisztertanács eleget tett Werth kérésének, aki még aznap utasítást adott a
honvédség részleges mozgósítására, valamint a határ körzetében állomásozó csapa
tok készültségbe helyezésére.11
A magyar vezérkar különös figyelmet szentelt a Szlovákiában folyó német felvo
nulásnak is. Egy augusztus 24-i jelentés arról adott számot, hogy a már május óta
Zsolna környékén tartózkodó két német hadosztályhoz augusztus 20-ig újabb három
érkezett. Ezt az erőt a mozgósított 2. és 3. szlovák hadosztályok — utóbbi Mezőlaborc közelében — egészítik ki.12
7 DIMK IV. k. 397. o. (251.)
8 OL K 64—82—27/a—751/1939. Ep.
9 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Ein. vkf. 1939/4479.
10 HL Ein. vkf. 1. 1939/4438.
11 HL Ein. vkf. 1. 1939/4477.
12 HL Ein. vkf. 1939/4735.
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Csáky ugyanakkor utasította Bárdossy Lászlót, a bukaresti magyar követet, hogy
a magyar katonai lépéseknek a román felvonulás kiváltotta defenzív volta hangsú
lyozása mellett érdeklődjön Gafencunál a román csapatmozdulatok céljáról: „Való
színűnek tartom, hogy Gafencu azt fogja válaszolni, hogy nem ellenünk irányul a
felvonulás. Ez esetben próbálja színvallásra bírni, hogy ki ellen."13
Gafencu valóban igyekezett kitérni az egyenes válasz elől, azonnal letagadta a
csapatmozdulatokat: „Május óta nem voltak újabb csapateltolások — mondotta. —
Kéri, hogy a magyar kormány hamis információk alapján ne tegyen olyasmit, ami
félrevezetésekre és hátrányos következményekre vezetne." 14 Végül elismerte, hogy
bizonyos védelmi jellegű intézkedéseket valóban foganatosítottak. Ezt azonban a
két hatalmi csoport között néhány napon belül esetleg kitörő háborúval indokolta,
aminek következményeire mindenkinek, így Bjomániának is fel kell készülnie. Nyo
matékosan hangsúlyozta Bárdossynak, hogy Romániának szándékában áll megvé
deni magát, ha bárhonnan is pressziót gyakorolnak rá. Békülékenységét kinyilvá
nítandó megpendítette Bárdossy előtt: Románia készen áll Magyarországgal meg
nemtámadási egyezményt kötni.
Werth értesülve Gafencu megnyilvánulásáról, megjegyezte Csákynak: politikai
és katonai szempontból egyaránt teljesen közömbös, hogy a román csapatok védő
vagy támadó felvonulást hajtanak-e végre a magyar határon, preventív intézkedé
sek feltétlenül szükségesek. A határ védtelenül nem maradhat. 15
A magyar kormány augusztus 25-én adott válaszában elégedetlenségének adott ki
fejezést a román tájékoztatással szemben. Nem hamis feltételezésekre, de bizonyított
tényekre alapozott, amikor panaszt emelt a magyar határ felé irányuló román felvo
nulás miatt. A kapott választ nem tartja kielégítőnek.16
Nem csak Bárdossy, de Sztójay Döme berlini magyar követ is utasítást kapott
Csákytól: továbbítsa a magyar kormánynak a román lépésekkel kapcsolatos állás
pontját a birodalmi külügyminisztériumba. Hangsúlyozza, hogy amíg magyar rész
ről a tavaszi feszültséget követően leszerelték a mozgósított csapatokat, s ezt a ro
mán kormány tudtára adták, addig román részről ez nem történt meg. Az ezzel kap
csolatos magyar érdeklődésre magyarázatot nem adtak. Ez a magyar—román vi
szony normalizálódását akadályozta. Utóbbi napokban viszont a magyar kormány
nak konstatálnia kellett, hogy újonnan mozgósított további román erők vonulnak
fel a magyar határon. A magyar kormány ezzel kapcsolatban sem kapott megfelelő
választ, ami arra kényszeríti, hogy védelmi intézkedéseket léptessen életbe. A ma
gyar—román viszony további romlásáért a román kormányra hárítja a felelősséget.17
A Sztójay által közvetített magyar álláspont arra indította a német kormányt,
hogy, azt felkérésként értelmezve, közben járjon Bukarestben, ami nem váltotta ki
a magyar kormány osztatlan elégedettségét. Bárdossy augusztus 25-én küldött
szám jeltáviratából ugyanis Csáky arról értesülhetett, hogy a német külügyminisz
térium magyarázatot kért a berlini román követtől a román mozgósítás okáról.
A román kormány azonnal összefüggést talált a magyar tiltakozás és katonai in
tézkedések, valamint a német érdeklődés között, s igazolva látták katonai lépései
ket. 18 Teleki nem nagy örömmel vette tudomásul a román vélekedést, hogy Német
ország ily módon akar nyomást gyakorolni a lengyel szövetséges Romániára. Ez kom
promittáló a nyugati hatalmak előtt, amit szeretett volna elkerülni. Ennek megfele
lően Csáky, akinek a lengyel kérdésben képviselt óvatos irányvonalától a német lé
pés nem volt idegen, augusztus 26-án utasította Bárdossyt: „Fogalmunk sem volt
13
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arról, hogy a németek is tesznek valamilyen lépést. A két lépés között semmilyen
összefüggés nem áll fenn."19
Telekivel ellentétben a katonai vezetésnek nem volt ellenére a románok által fel
tételezett összefüggés, sőt kiaknázandó lehetőséget látott benne. Werth meg volt
győződve, hogy a német külpolitikát és hadvezetést egyaránt nyugtalanítja egy eset
leges közös lengyel—román fellépés lehetősége. A románok által kiprovokált magyar
mozgósítás — egy lehetséges magyar, vagy a német hadsereggel közös támadás le
hetősége, amitől a románok éppen tartanak és felvonulásuk okát képezi — minden
képpen alkalmas a román hadsereg északi irányú akcióképességének akadályozására,
kedvére való a német politikának. Magyarország ezzel, ha áttételesen is, de Csáky
korábbi ígéretének megfelelően passzív támogatójává válik a Lengyelország elleni
német háborúnak. A vezérkar főnöke ezt úgy értékelte, hogy ha pillanatnyilag nincs
is lehetőség egy, a német hadsereggel közös akcióra, de ez is jó pontokat jelenthet a
későbbi együttműködés során; némileg ellensúlyozza a magyar politikának a len
gyel kérdésben tanúsított merev álláspontját.
Egy olyan kényszerhelyzet kialakulását sem tartotta lehetetlennek, ami kivált
hatja a románok elleni fegyveres fellépést. A román felvonulás folytatódása, támadó
hadműveletekre alkalmas lovasdandár és gépkocsizó alakulatok megjelenése Erdély
ben azt a feltételezést is megengedte, hogy Románia esetleg, feladva óvatosságát,
Lengyelországgal szembeni szövetségi kötelezettségének megfelelő katonai lépésekre
szánja el magát ; egy magyar—német akciótól tartva esetleg megelőző hadműveletet
kezdhet Magyarország ellen. Ez esetben viszont Magyarország számíthat Németor
szág diplomáciai és főleg katonai támogatására. Egy ilyen helyzet nyilvánvalóan
német—román konfliktussá szélesedne, ami feltehetőleg a román hadsereg teljes
vereségéhez vezetne. A meglehetősen felkészületlen honvédség ugyan egyelőre al
kalmatlan önálló támadó hadmüveletek — egy ellentámadás — kezdeményezésére,
de a német csapatok által támogatott akció jó lehetőséget teremthetne az Erdélybe
való benyomulásra. A románok által kiprovokált hadjáratban való magyar részvétel
a Nyugat ellenkezését sem válthatná ki. A gondolat Csáky külügyminisztertől sem
áll távol.
Az események azonban nem a vezérkar főnökének elképzelései szerint alakultak.
A Horthy elnökletével összeült Legfelső Honvédelmi Tanács augusztus 28-i ülésén
Werth jelentette, hogy a magyar katonai intézkedések augusztus 28-án 0 órakor
lényegében befejeződtek.20 Csáky a megtett intézkedéseket a románok provokatív
lépéseivel indokolta. A tanács úgy határozott, hogy további katonai lépések meg
tétele egyelőre szükségtelen. Werth a román mozgósítás változatlanul növekvő mé
reteire való tekintettel ezt nem tartotta helyesnek.21
A katonai előkészületek leállítása más lengyelbarát megnyilvánulásokkal együtt
növelte a német politikai bizalmatlanságát.
Tiltakozni kényszerült a magyar kormány a nyugati sajtóban lábrakapott azon
híresztelések ellen is, miszerint semlegességi nyilatkozatot kívánna tenni. Német
részről mindenesetre jónak látták, hogy a kormányt érzékenyebben érintő lépéssel
is tudtul adják : mindenképpen nagyobb szolidaritásra számítanak a lengyel kérdés
ben. Woermann külügyi államtitkár augusztus 28-án közölte Sztójayval, hogy Keitel
leállíttatta a magyarországi hadianyagszállításokat mindaddig, amíg a magyar ma
gatartás bizonytalan. A lépés a hadseregfejlesztés lassúsága miatt amúgy is elenged
hetetlen, s azért a kormánypolitikát okoló magyar katonai vezetést célozta meg.
Tette ezt abban a biztos tudatban, hogy tovább mélyíti a szakadékot a katonák és
19 OL K 64—82—27/a—754/1939. E p .
20 HL Ein. vkf. 1.1939/4507.
21 A Wilhelmstrasse és Magyarország, 1933—1944. Bp., 1968. (Szerk.: Bánki György, Parnlémji Ervin, Tilkovszky
Lóránt, Juhász Gyula) 430. o. (249.)
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a kormány között. Werth ismét igazolva látta, hogy a kormány németekkel szembeni
kétértelmű politikája veszélyezteti a hadsereg felkészülését és így a revíziós célok
megvalósítását is. Tekintettel a helyzet várható alakulására, ha kormánykörökben
ennek nyíltan nem is adott hangot, szükségesnek tartotta a merev lengyel politika
felülvizsgálatát. Általában nagyobb szerepet kell adni a katonai vezetésnek, hogy
fokozott érvényt szerezzen a hadsereg érdekeinek, s ne gátolják szükségesnek tar
tott előkészületi intézkedéseiben.
A vészterhes augusztus végi napokban a német hadsereg befejezte felvonulását.
Szlovákiában is. Augusztus 28-án megkezdődött a német és szlovák csapatok fel
zárkózása a lengyel határra. A Szlovákiában összevont 5. német hadsereg magasabbegységei, a XVII., a XVIII. hegyi és a XIX. gépesített hadtestek — 10—12 né
met hadosztály —, valamint a két szlovák hadosztály befejezték a felkészülést a tá
madáshoz.22 A szlovák repülőterekre újabb német légi kötelékek települtek. A fel
vonulás kiterjedt a Csorba-tótól keletre fekvő területekre is.23 A felvonulás során a
német hadsereg nem vette igénybe a magyar vasútvonalak egyikét sem.
Németország 1939. szeptember l-jén megtámadta Lengyelországot. A magyar
kormány azonnal bevezette a rendkívüli állapotot. A hadsereg vezetés elrendelte a
VI. hadtest felzárkózását a román határra, ahol védelemre rendezkedtek be. Romá
nia az események hatására újabb korosztályok mozgósítását rendelte el.24
Alig lépték át a német csapatok a lengyel határt, Erdmannsdorff német követ máris
jelentkezett Csákynál Ribbentrop üzenetével : a birodalmi kormány semmiféle fegy
veres segítséget nem kér. Elvárja viszont, hogy a magyar kormány nem tesz semle
gességi nyilatkozatot, s így nyitva hagyja maga számára az esetleges lehetőségek
kihasználását. Csáky fellélegzett, s kérte Erdmannsdorffot, biztosítsa megbízóját a
magyar kormány feltétlen hűségéről. Magyar semlegességi nyilatkozatnak még a
gondolata sem merült fel.25
A magyar miniszterelnöknél és külügyminiszterénél nagyobb érdeklődést tanú
sított Werth az üzenet azon részének, mely a kihasználható magyar „lehetőségekre"
terelte a figyelmet. Ha a németek felkínálnak egy ilyen lehetőséget, ami Románia
további magatartásától függ, akkor élni is kell vele. Az elmulasztott lehetőség miatti
félelme vezette, amikor szeptember 4-ón levelet írt és juttatott el Teleki miniszter
elnökhöz. Ebben felhívta annak figyelmét, hogy a Szovjetunió csapatokat vont össze
a lengyel és a besszarábiai határon. Ha Lengyelország elleni szovjet hadműveletek
re kerül sor, Románia — kötelezettségének megfelelően — valószínűleg csapatokat
küld Lengyelországba. Legalábbis Gafencu szeptember l-jén így nyilatkozott. Ez
esetben viszont számítani lehet arra — írta Werth —, hogy „Románia a keskeny
román—lengyel határ kiszélesítése érdekében a Kárpátalján át támad, és ugyan
akkor határát nyugat felé a Tiszáig tolja előre. Mindezt meg kell akadályozzuk.
Ezért javaslom :
a) az összes határvadász alakulatok mozgósítását, nyugati határunk kivételével;
b) a keleti határnak, valamint egy későbbi általános mozgósítás után bekövetkező
általános felvonulásunk biztosítása érdekében a már mozgósított erőink felvonulta
tását." 26 Felhívta a figyelmet a gyors cselekvés szükségességére, mert az alakulatok
felvonultatása öt napot vesz igénybe.
Mire alapíthatta elképzelését a vezérkar főnöke? Nyilván arra gondolt, hogy az
angol—francia hadüzenetet követően a szovjet hadbalépés siettetni fogja a lengyelek
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megsegítését célzó többfrontos, összehangolt hadműveletek megindítását, aminek ré
szese lehet az eddig mozdulatlan Románia hadserege is. Ez az elképzelés azonban
meglehetősen merész gondolatmenetet feltételez, még akkor is, ha Werth a legkisebb
lehetőség megragadásával is háborúzni akart. Alig volt elképzelhető, hogy a háború
többfrontos világháborúvá válása esetén a megtámadtatástól rettegő, s mindazidáig
mozdulatlan román hadsereg kétfrontos háborúba bonyolódik, azaz a Tiszáig törté
nő előretöréssel, valamint a német hadseregnek a K á r p á t a l j á n és Szlovákián át tör
ténő hátbatámadásával kiprovokálja az együttes magyar—német ellenakciót, sőt
ugyanakkor keleten megütközik a meginduló szovjet hadsereggel is. H a a román
kormánynak eredetileg szándékában állt is a lengyelek megsegítése, a hadjárat gyors
német sikerei, az öt n a p alatt már a hadműveleti mélységben előrenyomuló német
csapatok, a lengyel hadsereg szervezetlen és kétségbeesett visszavonulása, ugyan
akkor a nyugati h a t a l m a k beavatkozásának késése, megfontolásra késztették. El
kerülte Werth figyelmét az is, hogy semmi jel nem m u t a t o t t arra, hogy a felvonulás
során a német hadvezetés számolt volna Romániának a hadműveletekbe való be
kapcsolódásával. N é m e t csapatokat nem helyezett készenlétbe erre az esetre. A ma
gyar mozgósítás t é n y é t és a Besszarábia határán felvonuló szovjet erők jelenlétét
elegendőnek t a r t o t t á k , hogy a románokat elrettentse a meggondolatlan lépésektől.
A „lehetőségek" felvetését a németek mézesmadzagnak szánták a magyar éberség
fenntartására. Werth és köre nem ismerte fel, hogy a német vezetés szándéka: ki
játszani a két országot egymás ellen a német céloknak megfelelően. Romániát a magyai hadsereggel akarja sakkban t a r t a n i ugyan, de semmi érdeke nem fűződik ahhoz,
hogy háború robbanjon ki a két ország között. Ez a komplikáció nem tartozik bele
a német politikai és katonai tervekbe. A német diplomácia a k a t o n á k a t használja fel
az ingadozó és nyugat felé is békülékeny hangokat hallató, lengyelbarát magyar
kormánnyal szemben.
Werth nem sokat törődött vele, hogy ellentétbe kerül a magyar kormánnyal, mely
nek elnöke kétségbeesett erőfeszítéseket tesz, hogy a magyar területi igények fenn
t a r t á s a és biztosítása mellett távol t a r t s a az országot a konfliktustól, aminek immár
világháborúvá történő kiterjedéséhez nem fért kétség. Ez a szándék vezette szep
tember 3-i Cianónak küldött levelének megírásában is. Kérte, hogy az olasz kormány
támogassa továbbra is, bármely konfrontáció közepette, attól elválasztva, a Romá
niával szembeni magyar területi igények kielégítésének konferencián történő meg
oldását. Teleki, Werthtel ellentétben, a magyar igényeket csak a jelenlegi, vagy más
konfliktusoktól elválasztva kívánta és látta. Mindamellett „ a magyar kormány el
van szánva — írta Teleki —, hogy a magyar—román területi kérdést nyugvópontra
hozza, s a maga erejére támaszkodva »kicsikarására« minden kockázatot vállalni
fog, ha nem k a p biztosítékot, hogy Romániával szembeni követelését egy konferen
cián, mely talán egy-két évtizedre elintézi Európa sorsát, szintén elintézik." 2 7 Hang
súlyozta, hogy a magyar kormány csak végső esetben, ha kedvező elintézést nem kap,
fog fegyverhez nyúlni. Erre kényszeríti a közvélemény nyomása.
A magyar kormányt meglepte a német diplomácia újabb akciója, amely nyitott
k a p u k a t látszott döngetni. Ribbentrop ugyanis szeptember 4-ón váratlanul biztosí
tékokat kért és k a p o t t Sztójaytol, hogy a magyar kormány a németek egyetértése
nélkül nem kezd háborús akciót Románia ellen. A német külügyminiszter ugyan
akkor meghívót adott á t Csáky számára, látogassa meg a kialakult helyzet megbe
szélése végett. A k o r m á n y t nyugtalanította és bizonytalanná t e t t e ez a német meg
nyilvánulás, ugyanis Ribbentrop jól t u d t a , hogy a m a g y a r kormány mindent meg
t e t t , hogy a konfliktustól távol maradjon.
Teleki és Csáky előtt aligha m a r a d t rejtve: a német akció célja a n n a k bizonyítása
27 OL K 64—82—27/b—800/1939. E p .
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a román kormány előtt, hogy csupán Németország fellépése akadályozza meg a
magyarok fegyveres fellépését. El kellett mélyíteni a román kormány félelmét és fo
kozni a bizalmatlanságát a magyar kormánnyal szemben, s ugyanakkor növelni a
bizalmat s a románbarát német diplomáciával szemben.
A német szándékokat erősítette egy szeptember 6-án kelt Sztójay-jelentés is.
Ebben beszámolt egy Woermann külügyi államtitkárral folytatott beszélgetésről.
A német diplomata elmondta, hogy bukaresti hír szerint az erdélyi magyar betörés
küszöbön áll. Egy ilyen akciót a német kormány nem szívesen látna. Sztójay nem
firtatta, hogy a bukaresti hírt milyen források és hiedelmek táplálják, hanem tel
jesen alaptalannak ítélte a román híresztelést, ami Románia Erdély, Dobrudzsa és
Besszarábia miatti rossz lelkiismeretével kapcsolatos.28
A román kormány félelmére utalt, hogy szeptember 5-ét követően további pánik
szerű román mozgósításokról érkeztek jelentések. A román hadsereg létszáma elérte
a 650 000 főt. Erdélyben már 6 hadosztály, 1 gépkocsizó csoport, valamint 3—3 lovas,
illetve hegyi dandár állt, mintegy háromszoros túlerőt képezve a magyar erőkkel
szemben. A felvonult alakulatok magyar legénységét megbízható románokkal vál
tották fel. A román erők megszállták a határ menti területek azon részét is, melyek
még fedetlennek látszottak. Alig fért ekkor már kétség ahhoz, hogy az itt lévő erők
célja nem az — mint azt Werth feltételezte — hogy a lengyelek érdekében, velük
összehangoltan támadást indítsanak; a felvonulást a magyaroktól való hisztérikus
félelem indokolta. Ennek ébren tartásáról a német diplomácia gondoskodott.
A magyar kormány tiltakozott az újabb román erők felvonulása miatt. Csáky
utasította Bárdossyt, közölje az ottani kormánnyal, a román felvonulás, szándékai
ellenére, további védelmi intézkedésekre kényszeríti a kormányt. Ugyanakkor uta
sította a berlini és római követet is, hogy a tiltakozásról informálják a német és
olasz kormányt. A magyar kormány támadó szándékot lát a csapatmozdulatok mö
gött, mégpedig arra számít, hogy a román csapatok „a kárpátaljai vasútvonalakat
szeretnék esetleg megszállni, mivel a Lengyelországgal fennálló összeköttetéseik
nem kielégítőek".29
A színfalak mögötti intrikákra Bárdossy is felhívta a figyelmet. A német követség
től bizalmasan értesült: a németek garanciát kértek a román kormánytól, hogy a
Birodalom ellenségeit semmiképp sem támogatja. Ennek ellenében felajánlották a
magyar—román határ biztosítását, akár Magyarország megszállása árán is. A német
katonai attasé a királyt is igyekezett megnyugtatni. Ennek ellenére a románok fél
nek, hogy a magyarok a konfliktust provokálni fogják.30
A magyar kormány igyekezett enyhíteni a feszültséget, amiből már a katonák
számára is nyilvánvalóvá vált, hogy az magyar részről nem aknázható ki. Csáky
kérte Raoul Bossyt, a budapesti román követet, ne izgassa kormányát a magyar
mozgósításról szóló hírekkel, inkább igyekezzen megnyugtatni. Kronologikusan bi
zonyította neki, hogy a mozgósítást ők kezdeményezték, amit az kénytelen volt elis
merni, ígéretet tett, hogy tájékozódni fog, s adott helyen kinyilvánítja megnyugvá
sát a magyar kormány békés szándékai felől.31
A szeptember 7-i bizalmas Csáky—Ribbentrop találkozóról utóbbi kérésére nem
adtak ki kommünikét. A német külügyminiszter személyesen akarta hallani Csákytól,
hogy a magyar kormány a vele való előzetes megállapodás nélkül semmit sem tesz
Románia ellen. Csáky nemcsak, hogy erre készségesen ígéretet tett, hanem buzgal
mában még tovább is ment. Egy Romániával szembeni megnemtámadási szerződést
is felajánlott. Ez a gesztus nem vágott bele a magyar kormány román politikájába.
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Feltehető, hogy Csákyt a valódi német szándékokról való megbizonyosodás szándéka
vezette a propozíció megtételében. A várakozásnak megfelelően Ribbentrop szük
ségtelennek találta ezt a lépést.32 Alig érkezett haza Csáky Berlinből, amikor megje
lent nála Erdmannsdoi ff Ribbentrop üzenetével: az sem volna célszerű, ha a magyar
kormány egy román részről jövő hasonló ajánlatot elfogadna. A bizalmatlan német
külpolitika igyekezett mindkét oldalról biztosítani magát, nehogy az általa szított
ellentét a két kormány kezdeményezése folytán kikerüljön az ellenőrzése alól.33
A szeptemberi napok eseményeinek Werthet is meg kellett győzniük arról, hogy
a helyzet kihasználása katonai eszközökkel nem lehetséges. Németország erre már
nem tart igényt. Ennek ellenére a háborút megelőző merev magyar elzárkózást, a len
gyelek elleni fellépésnek még a gondolatától is, nem felejtették el illetékes német
körök. A leállított hadianyagszállítások iránt érdeklődő Sztójayval közölték, hogy
bár a zárlat politikai indoka megszűnt, a szállítási nehézségek továbbra is fennáll
nak.34 A németek kiengesztelése tehát nem lesz könnyű. Werth és Bartha Károly
táborszernagy, honvédelmi miniszter azon töprengtek, hogyan tudnák a kormány
korábbi merev álláspontjától magukat elhatárolva a németeket rábírni a honvéd
séget sújtó zárlat feloldására. Gondjaik növekedtek, amikor a magyar—román vi
szony német óhaj szerinti helyes mederbe terelődését követően a német diplomácia
elérkezettnek látta az időt, hogy a lengyel kérdésben önálló utat járó magyarokat
olyan helyzet elé állítsa, amely alkalmas arra, hogy ismét bebizonyítsák, semmit
sem hajlandóak tenni a szövetségi hűség és barátság érdekében.
Szeptember 9-én délután Ribbentrop váratlanul azzal a kéréssel fordult Csákyhoz,
hogy a kormány másnaptól engedélyezze a német csapatszállításokat a Szlovákiát
az Északkeleti-Kárpátokkal összekötő vasútvonal Kassa—Nagyszalánc közötti, ma
gyar területen futó szakaszán.35 A német kérést már egy nappal előbb nyomatéko
sította a német légierő. Ugyanis szeptember 8-án minden külön bejelentés nélkül
megélénkült a légtér Észak-Magyarország határ menti területei felett. A német légi
kötelékek 12 berepülést hajtottak végre. Kisebb-nagyobb kötelékek keretében 90
bombázó repült át magyar terület felett. Kassa légterében például 17 és 18 óra között
öt alkalommal tűntek fel német gépek. A figyelő őrsök 48 bombázó átvonulását re
gisztrálták.36 Szeptember 9-én a délelőtti órákban 58 német gép repült át magyar
terület felett.37 A bevetésre menő gépek útjának délebbre tételét ugyan a harcok
nak a Kelet-Szlovákiával szomszédos területekre való áttevődésével kívánták iga
zolni, azonban nem volt kétséges, hogy erődemonstrációnak szánták ezt az eladdig
szokatlan lépést az engedetlen magyarok ellen.
A szeptember 10-én összeülő minisztertanács a nemzeti becsülettel össze nem
egyeztethető siilyos következményekkel járó, a nyugati hatalmak hadüzenetét is
kiváltható lépés gyanánt visszautasította a német kérés teljesítését. Ez nem lenne
összeegyeztethető a magyar kormánynak a lengyel kérdésben adott korábbi állás
foglalásával. A magyar légtér megsértése miatt nem tiltakozott a minisztertanács.
A német kívánság jellege kétségtelen volt Werth és a katonák előtt. Félelemmel
töltötte el őket, mivel visszautasítása nyomán újabb retorzióra számíthattak, s
mindenképpen a magyar—német viszony romlására. A hadihelyzet áttekintése nem
hagyott kétséget afelől, hogy német részről a kérésnek komoly katonai indoka nincs.
A Szlovákiából támadó német csapatok már mélyen bent jártak Lengyelországban.
A Homonna—Varannó körzetében csoportosuló XIX. német gépesített hadtest a
Duklai-hágón át 9-én szintén megkezdte előrenyomulását.38 Ribbentrop ez utóbbi
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utánpótlásának biztosításával indokolta kérését. Az igazság azonban az volt, hogy
a kért vasútvonal használata nem befolyásolta utánpótlásukat. A hadtest az össz
pontosítási térségbe való felvonuláshoz sem vette igénybe ezt a vasútvonalat. Nem
kerülte el Werth figyelmét az Észak-Magyarország feletti —• ugyancsak a XIX. had
test hadműveleteinek támogatásával indokolt — légitevékenység figyelmeztető vol
ta sem. Súlyosnak találta a helyzetet, ami nem egykönnyen rendezhető. A vasútvo
nal használatának engedélyezését épp ezért nem tartotta volna megbocsáthatatlan
lépésnek. Ennek ellenére a lengyel kérdésben a kormányzótól és a közvéleménytől
egyaránt támogatott kormánnyal szembeni fellépés most sem ígért eredményt. Még
a hadseregben is bajos lett volna lengyelellenes hangokat hallatni. Ugyanakkor az
események alakulása, a németek gyors előrenyomulása, ezzel szemben a nyugati
hatalmak beavatkozásának késése megerősítette abban a felismerésben, hogy Német
ország az irányító erő a közép- és délkelet-európai térségben, amelyhez igazodni kell.
A. német—szovjet egyezmény elhárította azt az egyetlen erőt, amely térségben Né
metország útjába állhatna.
A Werth aggályaitól szintén nem mentes kormány, végiggondolva a kialakult
helyzetet, megpróbált közbülső megoldást találni. Hajlandónak mutatkozott meg
engedni a kérdéses vasútvonal használatát, de csak abban az esetben, ha a szállítás
zárt vagonokban történik, kísérők nélkül.39 A németek azonban már nem óhajtottak
élni az ajánlattal. A német diplomácia elérte célját. A kérés fontosságát a német
hadsereg számára mi sem minősítette jobban, mint hogy könnyedén tudomásul
vették a magyar visszautasítást. Bibbentrop már 10-én utasította Erdmannsdorffot :
hozza a magyar kormány tudomására, hogy a visszautasított „német kívánság egyéb
ként nem volt méltánytalan, és Magyarországon nem szabad elfelejteni: Németor
szág gondoskodott arról, hogy a szóban forgó vasútvonal Magyarországhoz kerül
jön". 40
Ribbentrop azonban nem érte be ennyivel, hanem a szlovákokat is mozgósította
a cél érdekében. Aligha képzelhető el, hogy a Tiso-kormány német ösztönzés nélkül
fordult volna szeptember 10-én a magyar kormányhoz, hogy szlovák hadianyagok
szállítását engedélyezze a németek elől elzárt vasútvonalon. A magyar kormány
elutasította a kérést. Csáky közölte Erdmannsdorffal, hogy a magyar kormány ,,a
szlovák eljárást támadó hadicselekménynek tekintené, s ennek megfelelően reagál
na. Máris csapatokat indított útba a szlovák határra." 41 Csáky utalt a szlovák
kormány hivatalos magyarellenes irredenta megnyilvánulásaira, melyek német
indíttatásúak voltak, s összefüggést vélt találni e megnyilvánulások és a szlovák ké
rés között. Megemlítette azt a jelentést is, miszerint Kelet-Szlovákiában két szlo
vák hadosztály gyülekezik. Weizsäcker német külügyi államtitkár megcáfolta a
gyülekező szlovák hadosztályokról szóló hírt, mondván, nem is igen létezik bevet
hető szlovák haderő. Ez nem fedte a valóságot.42 A szeptember 13-i vezérkari hely
zetjelentés ugyanis a németekkel együttműködő 2. és 3. szlovák hadosztálynak a
harcokból való kivonásáról és Nagymihály — Tőketerebes körzetében való gyülekeztetéséről adott számot.43
Ribbentrop szeptember 14-én a német követ útján megüzente Csákynak, hogy
milyen kellemetlen volt számukra a szlovák lépés. Ugyanakkor kellő óvatosságot
tanácsolt a német védelem alatt álló Szlovákiával szemben. Nagyon rosszallja, hogy
a magyar kormány katonai lépéseket is kilátásba helyezve reagált a szlovák kérésre.
Minden szlovákellenes lépés Németországban megfelelő reakciót váltana ki.44
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A német külügyminisztérium elérte célját. A magyar kormány elmarasztalhatóvá
vált a jóbaráttal szembeni hálátlanság bűnében. Ez bármikor kijátszható ütőkártya
lett a kezükben. Kellő hatással lesz a számukra mindig mobilizálható hadseregveze
tésre és a szélsőjobbra. A húrt nem szükséges tovább feszíteni. A felizzott hangula
tot azonban nem volt könnyű a régi mederbe terelni. A lengyel hadjárat még nem
ért véget. A lengyel hadsereg katlanokba zárva kétségbeesetten védekezett. Szep
tember 17-én a Szovjetunió megkezdte az intervenciót követően Lengyelországhoz
csatolt nyugat-belorussziai és ukrajnai területek visszafoglalását. A német—szovjet
megegyezés értelmében a két fél közötti konfrontáció veszélye nem fenyegetett.
A szovjet hadsereg hadmozdulatai különösen izgatták a román kormányt, melynek
területi ellentétei voltak a szovjet kormánnyal. A románok épp ezért tovább foly
tatták mozgósításukat, ami a német—román közeledés és garancia légkörében a ma
gyar kormányra is igen rossz hatással volt. Romániában a hónap közepére a behí
vások mértéke már elérte az általános mozgósítás 75, majd 80%-át. A mozgósított
létszám meghaladta a 800 000-et és az 1 millió felé közeledett. A magyarokkal szem
ben változatlanul bizalmatlan románok Erdélyben is növelték erőik számát. A jelen
tések már 15 hadosztályt, 4 hegyi dandárt és 1 lovas hadosztályt tartottak számon.
A szovjet hadsereg megindulása a várakozással ellentétben nem eredményezte a ro
mán erők átvezénylését a besszarábiai határra. A román hadvezetés az ottani erősí
téseket az újabb mozgósítási hullámmal oldotta meg.45
A magyar kormány félelmét növelte a németek ingerültsége a magyar területre
érkező lengyel katonák és polgári menekültek befogadása miatt. A lengyelekkel
szembeni szimpátia, a sorsuk miatti sajnálkozás az egész magyar közvéleményre, így
a hadseregre is kihatott. Sónyi Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsno
ka kénytelen volt elmarasztalni a tisztikart, melynek elsősorban a fiatalabb tagjai
a lengyelek mellett foglalnak állást és németellenes kijelentéseket tesznek.46
Lengyelország összeomlása és a háború befejeződése még nem oldotta meg a fe
szültséget, ami a háború következtében magyar—német és magyar—román viszony
latban keletkezett és tartósnak bizonyult. Németország elhatározta, hogy csak en
gedmények árán hajlandó oldani a megleckéztetett magyar kormánnyal szembeni
feszült viszonyát. Szeptember 23-án Sztójay a bűnös magyar magatartás berlini
visszhangjáról jelentett: „aktuális jelentőségénél fogva talán legsúlyosabban esik
itt latba azon állásfoglalásunk, mellyel a német csapatoknak magyar területen való
átvonulását nem engedtük meg, dacára annak, hogy a birodalmi kancellár háláját
helyezte kilátásba." 47 Göringhez közel álló újságírókra hivatkozva pedig német ve
zető körök azon véleményét továbbította, hogy a magyarok a német—lengyel had
járat befejezésekor teljesen Németország ellen fordultak. A magyar miniszterelnök
és köre nem is leplezi németellenes beállítottságát. 48 Ellenőrizhetetlen forrásból szár
mazó kósza hírekkel, értesülésekkel is bőségesen ellátták az országot a különböző
német, vagy velük kapcsolatban lévő magyar szervek. Egy magyarországi német
katonai akció lehetőségének gondolata különösen alkalmasnak látszott, hogy a jö
vőben jobb belátásra bírja a renitens magyar kormányt. De ilyen hírnek számított
az is, hogy a bécsi katonai térképészeti intézet, befejezvén a lengyel térképek nyo
mását, most Magyarországét gyártja nagy buzgalommal.
A német igények jövőbeni kielégítésének másik hatásos módja a szélsőjobboldal,
de még inkább az amúgy is toleráns hadsereg vezetés megnyerése volt. A német ve
zetés nagy figyelmet szentelt a Teleki és Werth közötti ellentétnek, ami a lengyei
krízis során megmutatkozott.
A magyar—német „megbékélés" és a feszültség oldása döntő eszközének a gaz45
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dasági engedmények bizonyultak. Ebben is elől jártak a katonák, akik a szeptem
ber végi napokban, amikor a magyar—román viszony csak nehezen enyhült és to
vábbi feszültségek magját hordozta magában, döntőnek tartották a németektől gá
tolt fegyverkezés bármily engedmények árán történő folytatását. Elengedhetetlen
fontossággal bírt a gyorsított hadfelszerelési programban máris eltolódásokat okozó
német hadianyagszállítások újbóli megindítása, sőt fokozása. A kiutat az adott hely
zetből csakis az állandó növekvő német gazdasági kívánságok kielégítése jelenthette.
Sztójay már szeptember 2-án, a zárlat kimondását követően javasolta a kormánynak,
hogy jó lenne ,,az élelmiszer szállítások tekintetében mielőbb valami gesztust, ille
tőleg szerződésileg biztosított mennyiségen felül spontán többletet felajánlani. Talán
előbb-utóbb úgyis kérni fogják, így azonban hangulatos benyomást tehetünk, amely
nek kihatása nem maradhat el." 49 A németek már szeptember 19-én benyújtották a
gazdasági kívánságlistát a kormánynak. Az élelmiszerszállítások és a márka árfo
lyamának emelését kérték. A kormány ennek teljesítését hadianyagszállítások meg
indításával és növelésével kívánta összekötni. A német fél ez elől azonban egyelőre
kitért.
Az október 10-én tartott minisztertanácson a hadianyagzárlat okairól és feloldá
sának módozatairól folytattak vitát. Werth itt nyíltan a kormány cikcakk-politi
káját tette felelőssé a történtekért. Ilyen politika mellett nem tud felelősséget vál
lalni a honvédség felszereléséért és harckészültségéért. Állítólag lemondását is szó
ba hozta, amit azonban azonnal elvetettek.50
Október 13-án Erdmannsdorff minden bizonnyal erre a minisztertanácsra hivat
kozva jelenthette a külügyminisztériumnak: „Az én megfigyelésem szerint is feszült
ség van a kormány és a honvédség között. A honvédség elégedetlensége elsősorban
Teleki miniszterelnök és Keresztes-Fischer belügyminiszter ellen irányul, akiknek
joggal vetik szemükre, hogy a külpolitikai helyzettel szembeni beállítottságuk sem
elég világos. A honvédség őket teszi felelőssé a német részről bevezetett hadianyag
szállítási zárlatért. Vezérkari körökben épp úgy mint a nyilaskereszteseknél, már rég
óta szemlátomást ez a törekvés, hogy német hivatalos köröket végső soron a Teleki
kormány megbuktatására irányuló saját belpolitikai céljaik támogatására bírjanak
rá... Az mindenesetre kétségtelen, hogy a honvédség Németországgal szembeni
magatartása lényegesen pozitívabb, mint a miniszterelnöké és a kormánytagoké.
A tisztikar idősebb korosztálya, amely a világháborút a mi oldalunkon harcolta
végig, különösen a vezérkar nagyon befolyásos főnöke, Werth gyalogsági tábornok,
megértik a Németországgal való feltétlen együtthaladás szükségességét. Magatar
tásukban jólesően különböznek az itt egyébként megfigyelhető megbízhatatlanság
tól." 51
A katonai vezetés akciója nem is maradt eredménytelen. Bartha a magyar—német
gazdasági tárgyalások alatt kapcsolatba lépett Clodiusszal, aki elégedetten jelen
tette: „A hadianyagszállítások kérdését katonai szervekkel megvitattam. Megértés
sel viseltetnek... azon fáradoznak, hogy Németországnak pozitív ellenszolgáltatáso
kat teremtsenek. A miniszterelnöknél és vezető polgári szerveknél kifejezetten síkra
szálltak különböző német követelések teljesítéséért."52 A „siker" teljes volt az 1940
januári tárgyalásokon : a magyar kormány felértékelte a márkát, s messzemenő en
gedményeket tett a német gazdasági kívánságoknak. A német vezetés jóindulata
jeléül végre kegyeskedett feloldani a hadianyagszállítások tilalmát.
A lengyel krízis kiváltotta a magyar—német affér ezzel egyelőre, engedmények
árán, elsimult. Időlegesen a román—magyar ellentét is veszített töltéséből, a robba49
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nás lehetősége kitolódott. A lengyel kérdés során tovább osztódott magyar politi
kai és katonai vezetés; rnég képlékenyebbé vált a német politika céljai számára.
Utóbbi, kihasználva a folyamatosan szított magyar—román feszültséget, a területi
kérdés megoldásának megítélésében keletkezett belső ellentéteket, a magyar politi
kai színpad maradéktalan rendezőjévé vált, egymással zabolázva meg a rendezői
utasításoknak engedelmeskedni vonakodókat.
Лоранд Домбради
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИМ
И ВОЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ ВЕНГРИИ В ОЦЕНКЕ
ПОЛЬСКО—ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНЫ 1939 ГОДА
Резюме
Накануне начала второй мировой войны отношения между Венгрией и Германией стали
напряженными. Пал Телеки сообщил Гитлеру, что возглавляемое им правительство имеет
намерение всеми способами удерживаться от возможного участия в возможном вооружен
ном конфликте между Польшей и Германией. Этого требовали как традиционная венгеро—
польская дружба, так и интересы внешней политики Венгрии. С позицией правительства не
соглашался начальник генерального штаба венгерской армии генерал пехоты Генрих Верт
и возглавляемое им венгерское военное руководство. Венгерский генералитет надеялся хотя
бы ценой взаимодействия с немцами реализовать свои территориальные претензии по отно
шению к румынам, бывшим союзниками поляков. Удерживая в страхе румын, венгерское
военное руководство надеялось оказать дорбую услугу германской армии. Дипломатия
Германии ставила целью наращивание напряженности между двумя странами с тем, чтобы
использовать е; в области политики. Таким образом, когда после мобилизации в Румынии,
проводившейся с середины августа 1939 года, и демонстрации в Трансильвании венгерское
правительство предприняло аналогичные меры, немецкая дипломатия сумела заставить ру
мынское правительство поверить в то, что Венгрия готовится напасть на Румынию и отгово
рить е; от этого может лишь вмешательство Германии. Для подкрепления этой идеи Риббен
троп пригласил в Берлин министра иностранных дел Венгрии Иштвана Чаки и уведомил его
о том, что в настоящей войне от венгерского правительства ничего не желают, лишь просят
его удерживаться от вооруженных действий против Румынии. Правительство Венгрии, на
меривавшееся любыми способами избежать конфликта с Румынией, почувствовало облегче
ние после такой декларации министра иностранных дел Германии, в то же время военное
руководство обманулось в своих надеждах. Однако радость была преждевременной. Немецкая
дипломатия уже на другой день визита Чаки, — получив от него обещание отказа Венгрии
от каких бы то ни было действий против Румынии, — считала необходимым помимо эконо
мических санкций выразить также свое недовольство венгерскому союзнику по поводу его
пассивности в польском вопросе. Германия обратилась с просьбой к венгерскому правитель
ству о разрешений использовать для перевозок, проводимых в целях пополнения германской
армии, словацкой железнодорожной линии, проходившей по территории Венгрии. Венгерское
правительство отказалось дать такое разрешение, что послужило поводом Риббентропу
обвинить Венгрию в неблагодарности, что будет иметь свои последствия в будущем. Венгер
ское военное руководство оценило это как новый усугубляющий акт, который может оказать
воздействие на дальнейшее складывание венгеро—германских отношений.
Германская дипломатия достигла своей цели. Ей удалось обострить венгеро—румынские
отношения, и без того отравленные недоверием и неспособностью сближения. Одновременно
с этим стабилизовались и противоречия между правительством Венгрии и венгерским воен
ным руководством, которые в любое время можно было использовать в интересах Германии.
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Lóránd Dombrády
GEGENSÄTZE Z W I S C H E N D E R U N G A R I S C H E N P O L I T I S C H E N
UND M I L I T Ä R I S C H E N F Ü H R U N G B E I D E R B E U R T E I L U N G
D E S POLNISCH-DEUTSCHEN K R I E G E S VON 1939
Resümee
Das ungarisch-deutsche Verhältnis wurde am Vorabend des Ausbruches des Zweiten Weltkrieges gespannt. Pál Teleki h a t t e Hitler mitgeteilt, die von ihm geleitete Regierung wolle sich von
einem eventuellen Waffenkonflikt zwischen den Polen und den Deutschen unbedingt fernhalten
Das forderten sowohl die traditionelle ungarisch-polnische Freundschaft als auch die ungarischen
außenpolitischen Interessen. Mit der Auffassung der Regierung waren der Generalstabschef,
General der Infanterie Henrik Werth, und die unter seiner Leitung stehende ungarische militärische Führung nicht einverstanden. Sie erhoffen von der Zusammenarbeit mit den Deutschen
— und sei sie eine militärische — die Möglichkeit, die Gebietsforderungen gegenüber den mit
den Polen verbündeten Rumänen realisieren zu können. Wenn sie die Rumänen in Schach halten,
damit erweisen sie der deutschen Armee einen guten Dienst. Die deutsche Diplomatie h a t t e das
Ziel, die Spannung zwischen beiden Ländern zu erhöhen und politisch auszunützen. Deshalb
machte die deutsehe Diplomatie, als die ungarische Regierung auf die rumänische Mobilmachung
seit Mitte August und auf den Aufmarsch in Siebenbürgen mit gleichen Schritten reagierte, dia
rumänische Regierung glauben, daß sich Ungarn auf den Angriff rüstete, von dem es nur durch
deutschen Eingriff abgebracht werden könne. Zur Untermauerung von all dem bestellte Ribbentrop Außenminister I s t v á n Csáky nach Berlin und teilte ihm mit, daß die Deutschen im
laufenden Krieg von der ungarischen Regierung nichts weiter verlangten, als sich einer Waffenaktion gegen Rumänien zu enthalten. Die Regierung, die den Konflikt unbedingt vermeiden
wollte, war nach der Erklärung des deutschen Außenministers erleichtert, aber die militärische
Führung sah sich in ihren Hoffnungen enttäuscht. Die Freude der Regierung war jedoch verfrüht. Bereits einen Tag nach Csákys Besuch hielt die deutsche Diplomatie — im Besitz des
Versprechens, daß die Ungarn auf jegliche Aktion gegen die Rumänen verzichten — für notwendig, ihre Mißbilligung wegen der Passivität des ungarischen Verbündeten in der polnischen
Frage zum Ausdruck zu bringen. Sie wandte sich an die ungarische Regierung mit der Bitte, die
Benutzung der ungarisches Gebiet passierenden slowakischen Eisenbahnlinie als Nachschubweg
der deutsehen Armee zu genehmigung. Die ungarische Regierung schlug aber auch diese B i t t e ab,
was Ribbentrop die Gelegenheit bot, sie der Undankbarkeit zu beschuldigen. Die ungarische
militärische Führung bewertete das als einen neuen schweren Schritt, der sich auf die künftige
Entwicklung des ungarisch-deutschen Verhältnisses negativ werde auswirken können.
Die deutsche Diplomatie h a t ihr Ziel erreicht. E s gelang ihr, das ohnehin mißtrauische und
der Annäherung unfähige ungarisch-rumänische Verhältnis noch mehr zu verschlechtern. Zur
gleichen Zeit stabilisierte sich auch der Gegensatz zwischen der ungarischen Regierung und der
ungarischen militärischen Führung, was den deutschen Interessen n u r dienlich war und jederzeit
zum Nutzen sein konnte.

BORÚS J Ó Z S E F

VALÓBAN KÉSVE INDULT MEG 1941. JÚNIUS 22-ÉVEL
A BARBAROSSA HADMÜVELET?
A második világháború történetének irodalmában meglehetősen széles teret fog
lal el a Szovjetunió ellen indított német támadás, a Fall Barbarossa körülményeinek
vizsgálata. Számos munkában találunk részletes elemzést e támadás jellegéről, több
szerző szerint „megelőző", ezért szükséges voltáról, és újra meg ííjra előkerül az az
állítás, hogy az 1941 áprilisi balkáni hadjárat miatt a Szovjetunió megtámadása
négy, sőt hat hetes késést szenvedett. Ezen állítások szerint tehát szerves összefüg
gés van a Görögország és a Jugoszlávia elleni háború, valamint a Szovjetunió elleni
támadás megindításának időpontja között.
Jelen dolgozat a német balkáni hadjárat és a Barbarossa összefüggéseinek a
vizsgálatára törekszik, nem térve ki a Szovjetunió megtámadását elhatározó német
döntés jellegéről mindmáig folyó,1 külön tanulmányt igénylő vita bemutatására.
Ez a döntés akkor politikai volt, történelmi horderővel; mai politikai szempontú
vizsgálata viszont egyértelműen félrevezető.
A második világháború történetéről az egyik legelső összefoglaló munkát a már
életében hadtudományi klasszikusnak tekintett John Frederick Charles Fuller nyu
galmazott angol vezérőrnagy írta, The Second World War címmel, 1947-ben. 1948ban angolul, majd 1950-ben és újabb kiadásban 1952-ben németül 2 megjelent kön}'vében Fuller a Szovjetunió elleni német támadást nem külön fejezetben, hanem a
III., ,,A német hadműveleti vonal változása" c. fejezet utolsó, 6. pontjaként tár
gyalja, „Oroszország inváziója"-ként. Fuller közvetlenül e pont előtt beszéli el Kréta
német elfoglalását, majd a 6. pont bevezető bekezdésében összegezi a megelőző
eseményeket: a balkáni országok és Kréta meghódítását, Rommel előnyomulását
Líbiában, a német cselszövéseket Irakban, Szíriában és Perzsiában, végül a Német
ország és Törökország között Ankarában 1941. június 18-án aláírt barátsági 3 szer
ződést. Ezek „nyilvánvalóvá tették, hogy a közép-kelet lesz a további támadó had
műveletek színhelye". Mindez valójában csak eszköz volt Hitlernek háta és jobb
szárnya fedezésére, mielőtt véglegesen megváltoztatta hadműveleti vonalát. „Lehet
séges, hogy ezek késleltették Oroszország elleni invázióját, valószínűbb azonban,
hogy miután a német főparancsnokság újból a megsemmisítő hadászat mellett dön
tött, lényeges volt, hogy a kezdő támadás a legkedvezőbb oroszországi időjárásnál
induljon meg — ez június közepe táján van."
1 L. erre R. Augsiein cikkét: Die Sowjet-Union — „keine Landmacht", a Spiegel 1988. 27. sz.-ban Harfmut Scfrmtereit: Vabanque. Hitlers Angriff auf die Sowjetunion 1941 als Versuch, durch den Sieg im Osten den Westen zu be
zwingen (Bonn, 1988.) című könyvéről. A támadás jellegéről részletes vita kezdődött az Europäische Wekrkunde c.
folyóirat 1985. évf.-ban.
2 The Second World War. 1, kiad., 1948. június; 2. 1948. d e c ; 3. jav. 1954. aug.; ez újranyomva 1902-ben New
Yorkban jelent meg. Németül: Der Zweite Weltkrieg, Wien.
3 Fuller „treaty of mutual assistence"-t ír —tévesen. Meglepő, hogy ezt a hibát sem az angol, sem a német kiadá
sokban nem javították, 1962. kiad. 115. o. — A „Freundschaftsvertrag" szövegét közli: Akten zur deutschen aus
wärtigen Politik (a továbbiakban: ADAP) Serie D, X I I . k., Göttingen, 1969. 876—877. o.
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Fuller egy azidőtájt Berlinben ténykedett svéd újságíróra, Arvid Fredborgra
hivatkozva azt állítja, hogy az eredeti időpont június 12. volt, de ,,a magyarok
vonakodása miatt" változtatni kellett, ezért a határidő június 22-ére módosult.
Megállapítása szerint nem valószínű, hogy a támadás a Kreml számára politikai
meglepetés lett volna, de teljesen bizonyos, hogy harcászati meglepetést jelentett. 4
Az angol tábornok tehát már 1947-ben megállapította, hogy a Szovjetunió elleni
német támadás kezdetének meghatározásában az időjárás fontos szerepet játszott.
Ennek ellenére, vagy éppen ezért, meglepő, hogy a későbbiekben az időjárási tényező
jelentőségét — Fuller alapján, vagy tőle akár függetlenül — alig vették figyelembe.
Jól mutatja ezt a német Kurt v. Tippelskirch munkássága, aki a második világ
háború kezdetén vezérőrnagyként a Heer (a szárazföldi csapatok) vezérkarában szol
gált, 1940. június 6-án altábornagy lett, 1941 januárjában a 30. gyaloghadosztály
parancsnoka, 1942. augusztus 27-én gyalogsági tábornok. 1944. július 30-án a német
4. hadsereg helyettes parancsnoki beosztásában a Wehrmacht 539. katonájaként
megkapta a vaskereszt lovagkeresztjéhez a tölgyfalombot, és a 21. hadsereg parancs
nokaként Észak-Németországban 1945. május 2-án az angolok előtt letette a fegy
vert. 5
A bonni Athenäum kiadó felszólítására v. Tippelskirch 1950 elején hozzáfogott
a második világháború történetének megírásához. Az 1951-ben megjelent munkát 6
1956-ban követte a második, átdolgozott kiadás, ugyancsak az Athenäum gondozá
sában. A jó 600 oldal terjedelmű, 10 külön térképpel és 55 szövegvázlattal illusztrált
könyv 13 fejezetre tagolódik. „A német támadás a Szovjetunió ellen" c. V. fejezet
külön pontban előbb „A katonai és a politikai előkészületek"-et ismerteti, azután a
Vörös Hadsereget, a német támadás megindulását, a határ menti csatákat, majd a
háború további eseményeit, az 1941/42 telén bekövetkezett „orosz ellencsapás"-sal
bezárólag.7
A Szovjetunió elleni katonai és politikai előkészületeket tárgyalva v. Tippelskirch
hivatkozik Hitler 1940. december 18-án kelt, 21. sz., Fall Barbarossa megjelölést
viselő utasítására. Az utasítás bevezető részében — többek között — ez áll:
,,A Szovjetoroszország elleni felvonulást valószínűleg nyolc héttel a hadművelet
tervezett kezdete előtt fogom megparancsolni.
Azokat az előkészületeket, amelyek hosszabb nekifutási időt igényelnek — amenynyiben ez még nem történt meg — már most meg kell kezdeni, és 41. 5. 15-ig befe
jezni." 8
Nem szó szerint idézve a Barbarossa-utasítás ezen két mondatát, v. Tippelskirch
így folytatja: „Ezzel kitűzték azt a legkorábbi időpontot, amikor a hadműveletek
megkezdődhettek. Ez a tavaszi sáros időszak végén volt." 9
Itt tehát már van egy időpontunk, május 15-e, Hitler, a Wehrmacht főparancs
noka utasításából, és ismerjük v. Tippelskirch ehhez fűzött állítását, miszerint ez a
tavaszi sáros időszak vége azokon a területeken, ahol a támadás megindítását ter
vezték. Ennek az időpontnak és a hozzá fűzött állításnak a részletesebb elemzése
előtt szükségesnek tartom megjegyezni: v. Tippelskirch semmiféle forrást vagy
adatot nem közöl arra vonatkozóan, hogy honnan veszi, mire alapozza a tavaszi
sáros időszak végének május közepére tételét. Ilyen forrás, hivatkozás hiányában
lehetséges, hogy fordított okfejtéssel van dolgunk, 3, Z cl Z cl
Barbarossa-utasításban
4 Fuller, 1962. 115. o.
5 v. Tippelskirch életrajzi adatai W. Keilig: Das deutsche Heer 1939—1945. Gliederung, Einsatz, Stellenbesetzung.
Bad Nauheim, é. n., 211/341. o., ahol a hadosztályparancsnoki kinevezés évszáma tévesen 1942. L. még E. Len féld—
F. Thomas: Die Eichenlaubträger 1940—1945. Wiener-Neustadt, 1983. 564. o.
6 Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Bonn, 1951.
7 A 2. kiad.-ban a 171—216. o. — A továbbiakban ezt a kiadást idézem.
8 W. Hubatsch (kiad.): Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939—1945. Dokumente des Oberkommandos der
Wehrmacht. Frankfurt/M., 1962. (A továbbiakban: Hubatsch: Weisungen.) 84. o.
9 v. Tippelskirch, i. m. 173. o.
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nem azért szerepel a május 15., mert ekkorra valóban véget ér a sáros időszak,
hanem, ha egyszer az utasításban május 15. szerepel az előkészületek befejezésének
végső határidejeként, akkor erre az időpontra nyilván véget kellett érnie a tél végi,
tavasz eleji olvadás előidézte állapotnak.
A vonatkozó irodalomban — ismereteim szerint — eddig senki nem vizsgálta
meg, miért éppen május 15. szerepel Hitler utasításában. De nem tért vissza erre
az időpontra a későbbiekben sem a Wehrmacht, sem az OKH vezetése. Es mit
jelenthetett valójában az utasításban az „előkészületek befejezése" május 15-ig?
Egyfelől a háborúknak, különösen a második világháborúnak a története bizonyítja,
hogy az előkészületek befejezésére kitűzött határidő nem jelenti feltétlenül, magától
értetődően e befejező időpontnak a támadás kezdetével való azonosságát. Másfelől,
ha a támadás kezdetét a német vezetés valóban május közepére tervezte, és az uta
sítás szerint a felvonulásra a parancsot „valószínűleg" nyolc héttel a támadás ter
vezett kezdete előtt szándékozta kiadni, akkor hol van ez a parancs ; illetve miután
ilyen parancsot nem adtak ki, akkor jogos a kérdés : miért nem ?
E kérdés megválaszolásához mindenekelőtt Franz Halder naplójegyzeteit kell elő
vennünk. Haider, aki tüzérségi tábornoki rangban 1938. augusztus 27-én lett a
Heer vezérkarának főnöke, és a győztes nyugati hadjárat után, 1940. július 19-én,
közvetlenül 56. életévének betöltése után vezérezredessé lépett elő, 1939. augusztus
közepétől napról-napra, gondosan, naplót vezetett. Ennek szövegét Hans-Adolf
Jacobsen 1962—1964-ben Stuttgartban három kötetben közzétette. 10 Az 1942. szep
tember 24-ig, Haider leváltásáig vezetett napló — természetesen német szemszög
ből — alapvető forrása a második világháború 1942 őszéig terjedő történetének.
Nem nyolc héttel 1941. május 15-e előtt, hanem alig egy hónappal a 21. sz. uta
sítás aláírását követően, január 16-án Haider bejegyezte naplójába, hogy a Barba
rossa felvonulási utasítás „munkában". 11 Újabb két hét elteltével, január 31-én dél
előtt Walther v. Brauchitsch vezértábornagy, a Heer főparancsnoka a lakásán
Haider részvételével megbeszélést folytatott a Szovjetunió elleni támadásra időköz
ben kijelölt három hadseregcsoport-főparancsnokkal, Gerd v. Rundstedttel, Fedor v.
Bockkal és Wilhelm Ritter v. Leebbel. Ez a három tábornok a franciaországi had
járat után, 1940. július 19-én v. Brauchitschcsal és Wilhelm Keitellel egyetemben
vezértábornagyi rangot kapott, mégpedig a fenti sorrendben.12
A megbeszélést közös ebéd követte, Haldernek a naplóját kiadásra előkészített
Hans-Adolf Jacobsen számára tett közlése szerint „nyomott hangulatban". 13 Ugyan
ezen a napon írta alá v. Brauchitsch az OKH 050/41 sz. titkos parancsnoki ügy
jelzésű utasítását a Barbarossa-felvonulásról.14 A terjedelmes, a feladatot, az ellen
séges helyzetet, a szándékot, a hadseregcsoportok, a hadseregek és a páncéloscso
portok feladatait részletesen ismertető utasítás a keltezésen kívül nem tartalmaz
semmiféle más dátumot, sem a felvonulás, sem a támadás tervezett, vagy várható
megkezdését illetően. Szövegében csupán egyetlen időponti utalás található és ez
szó szerinti átvétel a Barbarossa-utasítás első mondatából, hogy tudniillik előkészü
leteket kell tenni „Szovjetoroszországot gyors hadjáratban leküzdeni már az Anglia
elleni háború befejezése előtt".
Ha szemügyre vesszük a 21. sz. Barbarossa-utasítást, és v. Brauchitsch ehhez
kapcsolódó felvonulási rendelkezését, láthatjuk, hogy az első a Wehrmacht, a máso
dik pedig a Heer főparancsnoksága megjelölését viseli. Kérdés, miért nem az OKW,
10 Haider életrajza W. Keüig i. m. 211/117. o. — Az 1963-ban megjelent I I . k.-re 1. H.-A. Jacobsen előszavát
V I — V I I I . o.
11 Haider, I I . k. 246. o.
12 Hitler, Goring — aki ugyanekkor „birodalmi marsall" lett — és az új vezértábornagyok fényképe H. Bergschicker: Deutsche Chronik 1933—1945. Ein Zeitbild der faschistischen Diktatur. 2. kiad. Berlin, 1982. 297. o.; a rang
sorolás: W. Eeilig: Bangliste des deutschen Heeres 1944/45. Friedberg, é. n., 13. o.
13 Halder, i. m. 264. o., jegyzet.
14 Az utasítás teljes szövege Haider, II. k. függelékében, 463—469. o.
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a Wehrmacht főparancsnoksága adta ki a felvonulási utasítást is, miért nem Hitler
írta ezt alá ? Nemegyszer ennél kisebb jelentőségű parancsot is ő írt alá.
Kérdésünkre a választ Walter Warlimont: A német Wehrmacht főhadiszállásán
1939—1945 c , 1962-ben megjelent könyvében találjuk meg. Az 1894-ben született
Warlimont 1913-tól teljesített katonai szolgálatot; 1929 májusától egy évig a gaz
dasági mozgósítást tanulmányozta az Amerikai Egyesült Államokban, 1936-ban
alezredesi rangban a német birodalmi hadügyminiszter katonai meghatalmazottja
volt Franco mellett. 1938-ban lett ezredes, majd az óv szeptemberében az OKW
honvédelmi osztályának vezetőjévé nevezték ki. Novembertől megbízottként ellátta
a Wehrmacht vezetési hivatala [a, későbbi vezetési törzs) főnökének tisztét is. A
háború kitörésétől e hivatal, illetve törzs helyettes főnöke volt, 1944 szeptemberéig,.
1944. április l-jétől tüzérségi tábornoki rangban. 15
Warlimont könyve a szerző előszava szerint a személyes élményanyagon túl rész
ben addig nyilvánosságra nem hozott parancsokon és más iratokon, szolgálati és
személyes naplókon, emlékiratokon és a hitleri helyzetmegbeszélések16 gyorsírásos
jegyzőkönyvein alapul, és többéves gyűjtőmunka eredménye. Saját bevallása sze
rint ő az egyetlen túlélő, aki 1938 őszétől 1944 szeptemberéig megszakítás nélkül a
Wehrmacht vezetési törzséhez tartozott. 17
Közvetlen főnökével, Alfred Jodl vezérezredessel ellentétben Warlimont nem volt
Hitler kritikátlan rajongója. Munkája elsőrendű, nálunk nem kellően méltatott,
nem eléggé használt forrása a második világháború történetének. Szemléletesen
tárja elénk az OKW és az OKH viszonyát, nem egy esetben rivalizálását, a külön
böző, Hitler által nemcsak megtűrt, hanem egyenesen és szándékosan szított csel
szövéseket. Megtudjuk tőle, hogy a Wehrmacht legmagasabb törzse a Fall Barba
rossa, ,,a második világháború legnagyobb hadjárata" előmunkálataiban 194Ö
július végétől december elejéig alig vett részt. Képviselőjét nem vonták be a Heer
vezérkarának 1940 őszén tartott nagy kelet-hadijátékaiba, és a 21. sz. utasítás ki
adása után is megmaradt a Heer vezető szerepe a keleti hadjárat előkészítésében.18
Ez a magyarázata annak, hogy az OKW, ezen belül a vezetési törzs iratanyagá
ban keveset találunk a Fall Barbarossa előkészítésére vonatkozóan. Ami mégis elő
fordul, az inkább a Heertől származik, mint ezt az OKW hadinaplójának vonatkozó
részei is bizonyítják.19
De térjünk most vissza v. Tippelskirch május 15-éjéhez. Ez a nap 1941-ben csü
törtökre esett, és ha ettől nyolc hetet visszaszámolunk, akkor a megfelelő csütörtök
március 20. ; tehát ezen a napon, vagy valamikor ilyentájt kellett volna kiadni a
felvonulási parancsot, kezdő és befejező időpont megjelölésével. A későbbiekben
majd látni fogjuk, hogy a tényleges felvonulás nyolc hétnél jóval hosszabbra nyúlt»
Március második feléből konkrét felvonulási parancsnak sehol nincsen nyoma. Nem,
említ ilyent sem Haider a naplójában, nem szerepel ez a Wehrmacht főparancsnok
ságának már idézett hadinaplójában, de a második világháború történetének rész
letes német kronológiájában sem.20
Kiterjesztve a kutatást az említett, v. Brauchitsch által 1941. január 31-én aláírt
általános felvonulási parancsnál konkrétabb, időpont megjelöléseket is tartalmazó»
15 W. Warlimont: Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht 1939—1945. Grundlagen, Formen, Gestalten..
Frankfurt/M., 1962. Katonai pályafutásának adatai uo. 570. o. ; 1. még W. Keilig: Das deutsche Heer. I. m. 211/350. CK
16 Az 1939. szeptember első napjaiban bevezetett helyzetmegbeszéléseken elhangzottakat 1942 őszétől állandóan
gyorsírók jegyezték. A több mint 100 000 oldalnyi szöveg fennmaradt töredékét H. Heiber adta ki: Hitlers Lagebe
sprechungen. Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenzen. Stuttgart, 1962. A könyv ismertetését 1. tőlem :
Az 1944—45. évi magyarországi harcok a nyugatnémet irodalomban. Világtörténet, 1965. 7—8. sz., 77. o.
17 L. erre Warlimont előszavát, i. m. 13—15. o.
18 Uo. számos helyen, és különösen a 150. o.-tól.
19 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab). I. k. 1. August 1940—31. De
zember 1941. összeáll, és magy. H.-A. Jacobsen. Frankfurt/M., 1965. (A továbbiakban: OKW KTB.)
20 A. Hillgruber—G. Hümmelchen: Chronik des Zweiten Weltkrieges. Militärische und politische Ereignisse auf
allen Kriegsschauplätzen. Frankfurt/M., 1966.
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dokumentumokra, lényeges támpontokat találunk március második feléből három
fontos megbeszélés anyagában: 17-én, 27-én, végül 30-án.
Március 17-én 15 órától 20.30-ig Hitler tartott megbeszélést v. Brauchitsch,
Haider és az akkor még ezredesi rendfokozatot viselő, de már az OKH vezérkarának
hadműveleti osztályát vezető Adolf Heusinger részvételével.21 Ezen Hitler — Haider
részletes naplófeljegyzése szerint — előbb az általa 1940. december 13-án aláírt,22
a Görögország elleni támadást Marita fedőnévvel elrendelő utasításból adódó fel
adatokkal foglalkozott, a hadművelet céljával, a megszállandó területekkel. Ekkori
elgondolása szerint csupán a görög terület egy részét szállták volna meg. Összege
zésként Haider ezt írta naplójába :
„A Marita végrehajtásáért bevetett erőkkel a Barbarossa végrehajtásában nem
lehet többé számolni."23
A megbeszélés további részében Hitler részletesen nyilatkozott a Barbarossahadművelettel kapcsolatban, számba véve a más országok bevonható erőit, és
kitérve az egyes hadseregcsoportok, különösen a Dél Hadseregcsoport bevetésére.
Konkrét időpontokat ezen a megbeszélésen sem határoztak meg, ilyeneket nem
találunk sem Haider naplójában, sem a szóba jöhető irodalomban.
A következő, jelen téma szempontjából — is — lényeges megbeszélés március
27-én volt a birodalmi kancellária épületében, a belgrádi államcsíny hírére Göring,
Keitel, Jodl, és Hitlerhez beosztott több tiszt, majd később v. Brauchitsch, Haider,
Heusinger, Joachim v. Ribbentrop külügyminiszter és más személyek részvételével,
13.30 és 14.20 között. Hitler az egybehívottak előtt bejelentette, hogy nem várva
be az új jugoszláv kormány esetleges lojalitási nyilatkozatait, elhatározta „Jugo
szláviát katonailag és mint államképződményt szétzúzni". A támadás megkezdődik,
mihelyt készen állnak a szükséges eszközök és csapatok.
Katonai támogatást kell követelni Jugoszlávia ellen Olaszországtól, Magyar
országtól, bizonyos vonatkozásban Bulgáriától is. A hadjáratot „kérlelhetetlen ke
ménységgel" kell viselni, ,,villámakcióban" megvalósítani. Ez kellő mértékben
elriasztja Törökországot, ,,és kedvező értelemben befolyásolja a későbbi hadjára
tot". Az előkészületeket meg kell gyorsítani, és akkora erőket bevetni, hogy a jugo
szláv összeomlás a legrövidebb idő alatt bekövetkezzék. Ez után Hitler kijelentette:
„Ebben az összefüggésben a Barbarossa-vállalkozás kezdetét négy héttel el kell
halasztani." 24
Sajnos nem tudjuk, közölte-e Hitler a részvevőkkel, mihez, melyik időponthoz
képest tartja szükségesnek ezt a négyhetes halasztást — ez az értekezlet jegyző
könyvéből nem derül ki.
Végül a bennünket érdeklő harmadik megbeszélés március 30-án, vasárnap dél
előtt 11 órakor kezdődött Berlinben a szárazföldi csapatok, a légierő és a hadi
tengerészet magasabb parancsnokainak és vezérkari főnökeinek részvételével. Az
értekezlet első részét voltaképpen Hitler csaknem két és félórás beszéde töltötte ki.
Ebben ő az 1940. június 30. utáni helyzetből indult ki, és az Oroszországgal szembeni
feladatokat a haderő szétverésében, az állam felosztásában határozta meg, szokása
szerint egyik témáról a másikra ugorva át. Kíméletlen keménységre van szükség
— mondta —, a bolsevizmust ki kell irtani.
A megbeszélés rövid ebédszünet után a jugoszláv helyzettel, valamint a Barba
rossa előkészületeivel folytatódott. A hadseregcsoportok főparancsnokai és más
magasabb parancsnokok sorra ismertették elképzeléseiket a hadjáratról, időpontok
megjelölése nélkül.25
21 Haider, I I . k. 318. o. Heusinger adatai W. Heilig: Das deutsche Heer. I. m. 211/133. o.
22 Hubatsch, Weisungen, 81—83. o.
23 Haider, II. k. 319. o.
24 A megbeszélésről 1. az Eckhard Julius Christian vk. őrnagy által készített jegyzőkönyvet. ADAP Serie D 307—
309. o.
25 Halder, II. k. 335—338. o. és H. Greiner: Die Oberste Wehrmachtführung 1939—1943. Wiesbaden, 1951. 370—
373. o.
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Az 1941. március 17-i értekezlettel kapcsolatban említett 20. sz., Marita-utasításra visszatérve hangsúlyozni kívánom, hogy ezt Hitler 1940. december 13-án írta
alá, kerek öt nappal korábban a Barbarossa-utasításnál. Lehetséges, hogy ennek a
sorrendnek pusztán technikai oka volt, az viszont teljesen nyilvánvaló, hogy e két
OKW-utasítás megszövegezőinek mérlegelniük kellett a két hadjárat egymáshoz
való viszonyát, a Görögország ellen tervezett háború hatását a hónapokkal későbbi
támadásra a Szovjetunió ellen. A sorrend világosan kiderül a Marita-utasítás 2.
pontjából, mely szerint a következő hónapokban Romániában létrehozandó, egyre
erősebb csoportosításnak ,,a kedvező időjárás beállta után, előreláthatóan március
ban" Bulgárián át meg kell indulni az Egei-tenger északi partja, szükség esetén az
egész görög szárazföld birtokbavételére.26
Nyilvánvaló, hogy ebben az 1940. december 13-án aláírt utasításban még nem
eshetett szó a későbbi, tehát a Szovjetunió elleni tervekről. Annál feltűnőbb viszont,
hogy az öt nappal később keltezett Barbarossa-utasításban egyetlen szó, semmiféle
utalás nincs a Görögország ellen ekkorra már elhatározott támadásról, arról, hogy
ez a hadművelet előidézheti-e a Szovjetunió ellen szükséges erők valamiféle csök
kenését, vagy a felvonulás, végső soron a támadás időpontjának valamiféle módosulását, késését.
A Görögország, majd a Szovjetunió elleni támadást elrendelő két utasítás ismere
tében vegyük most röviden szemügyre a sorrendben korábbi Marita-támadás
megvalósulásának időpontjait. Ezt a hadműveletet kétségtelenül a Görögország ellen
a német szövetséges előzetes értesítése nélkül 1940. október 28-án kora reggel indí
tott olasz támadás váratlan és gyors kudarca tette szükségessé.27 Ezt azonban csak
a közvetlen, a kiváltó oknak tekinthetjük, mivel a német ,,tancsapatok" romániai
megjelenésétől, október második felétől, tehát még az olaszok görögországi vállal
kozása előtt, számítani kellett angol légiakciókra a romániai olajvidék ellen.28
Ezt a lehetséges veszélyt tovább növelte az olaszok meggondolatlan támadása.
Haider naplójából tudjuk, hogy Hitlert nagyon bosszantották Olaszország görög
országi üzelmei.29 Joggal tartott tőle, hogy az olasz támadásra a britek ellenintéz
kedésekkel válaszolnak. Ez nyomban be is következett; miután a görög kormány
még az olasz támadás bekövetkezte előtt megadta hozzájárulását, e támadás más
napján, október 29-én brit csapatok birtokba vették Kréta szigetét, melyen tengeri
és légi támaszpontot rendeztek be. Az erről érkező hírre Hitler november 5-én utasí
totta v. Brauchitsch tábornagyot; dolgozzák ki a Bulgáriából az Égei-tenger part
jára végrehajtandó előretörés tervét. 30
Az OKH vezérkara haladéktalanul munkához látott és Heusinger ezredes már
november 7-én jelenthette az első elképzeléseket. Az előkészületek során két lehető
séggel számoltak. Ha a csapatok és az eszközök szállításához igénybe vehetik a
jugoszláviai vasútvonalakat, akkor összesen hat hét szükséges a felvonulás befeje
zéséig, egyébként tíz. Egyidejűleg elkészült a 18. sz. utasítás, melyet Hitler novem
ber 12-én írt alá. Ez az utasítás a hadviselés általános irányelveit tartalmazta a leg
közelebbi időszakra, és egyik utolsó pontja előirányozta a görög szárazföld Égeitengertől északra eső része birtokba vételének előkészítését, hogy „ezzel előfeltéte
lek teremtődjenek német légikötelékek bevetésére a Földközi-tenger keleti részében,
különösen azon angol légitámaszpontok ellen, amelyek a román olaj vidéket fenye
getik". 31
26 Hubatsch, Weisungen, 81. o.
27 L. erre a Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 3., Der Mittelmeerraum und Südosteuropa. Von der
„non belligeranza" Italiens bis zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten c. kötetét. Stuttgart, 1984. — különösen
a második rész I I I . fejezetét: Mussolinis Überfall auf Griechenland oder der Anfang der italienischen Grossmacht
stellung, 347. s köv. o.
28 / / . Greiner, i. m. 188. o.t
29 Halder, I I . k. 158. o., 1940. 11. 1-i bejegyzés.
30 Hillgruber—Hümmelchen: Chronik, 22. o.; Haider, II. k. 164. o., 1940.11. 4-i bejegyzés; H. Greiner: i. m. 239. o.
31 Halder, I I . 170—171. o.; Hubatsch, Weisungen, 67—71. o., az idézet: 70. o.
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Hitler 1940. november 18-án berchtesgadeni házában, a Berghofban fogadta Borisz
bolgár királyt és igyekezett rávenni a görögök elleni közreműködésre. Borisz azon
ban érezhető tartózkodással közölte, hogy az időjárás és az utak állapota a bolgár—
görög határvidéken március eleje előtt nem tesz lehetővé nagyobb csapatmozdula
tokat. Ugyanezen a napon Haider bejegyezte naplójába, hogy a bolgárok állítása
szerint ezen a terepen február vége előtt semmit sem lehet csinálni.32
Éppen ezért meglepő, hogy a Heer vezérkara hadműveleti osztályának egyik
csoportvezetője, az akkor még őrnagyi rangban levő Reinhard Gehlen33 által novem
ber 25-én előterjesztett fel vonulástervezet szerint Görögország ellen az I. lépcső
1941. január 16-án indulna meg, Bulgária déli határát a gépesített alakulatok
január 23-án, két gyalog- és két hegyihadosztály február 2-án érnék el és a támadás
február 11-én kezdődnék meg, „tekintettel a keleti hadműveletre", 34 tehát egyér
telműen a Barbarossára.
A Délkelet-Európára vonatkozó német tervek előkészítésének folyamatában
Eberhard Kinzel alezredest, a Heer vezérkara 12. osztályának vezetőjét november
12. után útba indították Romániába és Bulgáriába. Útjáról visszaérkezve, november
26-án jelentette Haldernek Bulgária és Románia politikai és katonai helyzetét.
Megállapítása szerint a Balkán-hegységen át 5 használható út vezet délre. Kes
keny, kanyargós utak, a hidak részben nagyon gyengék. A járművek csak egyesével
haladhatnak, a hidakon éles kanyarok vannak.
„Időjárás: December 15-étől április közepéig hófúvások. Nincsenek hóekék!"35
1940. december 5-ének délutánján v. Brauchitsch és Haider négyórás megbeszé
lést folytatott Hitlerrel, melynek egy részén jelen volt Fritz Brand tüzérségi tábor
nok is, az OKH tüzérségi szemlélője. Haider feljegyzései szerint áttekintették az
egész európai helyzetet. A naplóban a Marita többször előfordul, egy-egy mondatban.
Először a Törökországgal foglalkozó pontban, akként, hogy az előkészítendő Maritahadművelet „semmiféle veszteséget nem jelent egyéb terveinkre". A következő pont
szerint megvalósítását március elejére vagy végére tervezik, és négy hetet vehet
igénybe. Végül — ez utolsó mondattól részben eltérően — úgy kell előkészíteni,
„hogy az ellenség területére a bevonulás március elején végbe mehessen".36
Haldertől részben eltérően jegyezte fel ennek az 1940. december 5-i megbeszélés
nek a lényegét Helmuth Greiner, az OKW hadinaplójának vezetője: „A Heer fő
parancsnoka kifejtette, hogy a vállalkozást nem lehet a március elején meginduló
hóolvadás előtt megvalósítani, és hogy a végleges parancsot december közepén ki
kell adni, mivel a felvonulás 78 napot vesz igénybe. A hadművelet időtartamát nem
lehet biztosan felmérni, de legalább három-négy héttel kell számolni; a csapatok
visszaszállításához további négy hét, és felfrissítésükhöz azután még bizonyos idő
kell." 37
Helmuth Greiner feljegyzései több vonatkozásban lényegesek. Igaz, 11 évvel fia
talabb volt v. Brauchitschnál, és 8 évvel Haldernél, és aktív katonai szolgálata
1920 áprilisában véget ért. Nem szerzett vezérkari képesítést, de hadtörténészként
dolgozott az 1918. évi összeomlástól kezdve; jelentős részeit ő írta az első világ
háború történetét feldolgozó hivatalos, 12 kötetes német munkának. 1939 augusz
tusában, még a háború kitörése előtt az OKW-hoz vezényelték, a „küszöbönálló
lengyel hadjárat hadinaplójának írására". Munkamódszerét 1951-ben maga ismer
tette az OKW hadnmplóját kiadásra előkészítő munkacsoporttal. Közlése szerint a
Hitlernél tartott megbeszéléseken ugyan nem vehetett részt, de ezekről megkapta
32 H. Greiner: i. m. 240. o.; Haider, I L k. 188. o.
33 Gehlen adatai W. Keilig: Das deutsche Heer. I. m. 211/96. o. — Gehlen 1942 tavaszán az Ahteilune Fremde
Heere Ost főnöke lett, itt lépett elő ezredessé, majd vezérőrnaggyá.
34 Haider, II. k. 193. o.
35 Uo. 175., ill. 194—195. o.
30 Halder, I I . k. 212—214. o.
37 H. Greiner: i. m. 242. o.
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a Jodl tábornok vezérkari tisztje által készített, és maga Jodl által szerkesztett
jegyzőkönyveket. Személyesen ott volt viszont a Wehrmacht vezetési törzsének
megbeszélésein, esténként pedig a kiváló emlékezőtehetségű, lelkiismeretes tisztnek
tartott Warlimont tábornoktól részletes és kendőzetlen tájékoztatást kapott a hely
zetről, Hitler motívumairól és gondolatmenetéről, munkatársainak, valamint a had
erőnemek főparancsnokságainak és magasabb parancsnoki szerveinek, a Wehrmacht
főparancsnoksága egyéb hivatalainak és osztályainak felfogásáról. Feljegyzéseinek
megítélésében azt is tekintetbe kell venni, hogy Keitellel, Jodllal és még számos
velük egyetértő tiszttel ellentétben Greiner, Warlimonthoz hasonlóan, nem tarto
zott Hitler kritikátlan rajongói közé, és nemzetiszocialista-ellenes beállítottsága
miatt 1943 áprilisában maga Hitler rendelte el haladéktalan eltávolítását a főhadi
szállásról.38
Katonai ós történelmi ismeretei, továbbá az általa ismert és felhasznált óriási
mennyiségű, fontos forrásanyag alapján Greiner megalapozott és sokoldalú áttekin
tést szerzett, adatai, úgyszintén megállapításai, csaknem kivétel nélkül helytállók.
Amit az 1940. december 5-i megbeszélés alapján ír a Görögország elleni felvonulás
nak, a hadjáratnak, a csapatok visszaszállításának és felfrissítésének várható idő
tartamáról, az mindenképpen igazolja Haider már idézett, 1941. március 17-i napló
bejegyzésének helyességét, azaz hogy a Maritához felvonultatott erőkkel a Szovjet
unió ellen nem lehet többé számolni.39
Emlékezzünk vissza : 1940. november 7-én Heusinger ezredes a Görögország elleni
felvonulás időtartamát tíz hétben határozta meg abban az esetben, ha ezt Románián
és Bulgárián át kell megvalósítani. Egy hónap elteltével ez az időszükséglet már
11 hétre, 78 napra növekedett. Ennek a 78 napnak a megítélésénél figyelembe kell
vennünk, hogy a Maritához legfeljebb 24 hadosztály40 odaszállítását tervezték;
viszont az igénybevehető út- és vasúthálózat elégtelensége nem tette lehetővé a
gyorsabb ütemet. A jugoszláviai vasutak 1940. november 7-én még esetleg lehető
ként szerepelt igénybe vételéről napokon belül kiderült, hogy arra nem lehet számí
tani. 41 Ezért kellett 10—11 hetes szállítási időtartammal számolni; ráadásul Bul
gária — ellentétben a készséges Magyarországgal és Romániával — ismételten
vonakodott a német kívánságok teljesítésével kapcsolatban.
A német és a bolgár vezérkar képviselőinek többszöri tárgyalása után 1941. feb
ruár 28-án a németek végre megkezdhették Dél-Romániában, Giurgiunál a hídverést
a Dunán, itt vonult át március 2-án a német 12. hadsereg Bulgáriába. Az időjárás
kedvezőtlen volta, az úthálózat elégtelensége következtében a Görögország elleni
hadművelet megindítását végül is április elejére kellett halasztani. 42
Néhány nappal e támadás megkezdése előtt azonban valóságos bomba robbant
Belgrádban. Március 26/27. éjszakáján a jugoszláv vezérkar volt főnöke, Dusán
Szimovics repülőtábornok vezetésével egy tiszti csoport eltávolította a németbarát,
a háromhatalmi egyezményt két nappal korábban aláírt kormányt. A belgrádi
német követ, Viktor v. Heeren erről tudósító táviratát 27-én 11 óra 55 perckor vet
ték Berlinben.43
Alig egy óra elteltével, 13.10-kor Hitler már azt közölte Sztójay Döme magyar
követtel, hogy „Németország figyelni fogja a fejleményeket Jugoszláviában, és

38 L. minderre H.-A. Jacobsen bevezetőjét az OKW KTB I. kötetéhez, 29E s köv. o., továbbá Greiner saját beveze
tését, 7. s köv. o.
39 L. jelen dolgozat 306. o., 23. Íj.
40 Ez a szám szerepel a Marita-utasításban, Hubatsch, Weisungen, 82. o.
41 Hitler 1940.11.12-én aláírt 18. sz., a legközelebbi időre vonatkozó utasítása már nem számol a jugoszláv vasút
igénybevételével. L. Hubatsch, Weisungen, 70. o.
42 Halder, II. k. 296—298. o.; az egészre Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg i. m. 3. k. 427—431. o.
43 A távirat ADAP Serie D X I I . k. 303/304. o.
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rendszabályokat foganatosít". Katonai előkészületeit gyorsan megteszi, és célszerű,
ha Magyarország is folyamodik bizonyos katonai rendszabályokhoz.44
A Hitler—Sztójay megbeszélésről készített német feljegyzésből nem derül ki,
hogy a magyar követ egyáltalán meg tudott-e szólalni Hitler szokásos monológja
közben, vagy ez után. Saját, más időpontot tartalmazó jelentése szerint Sztójay
kérdést tett fel Hitlernek, és beszélgetett is vele.45 Német forrásokból tudjuk, hogy
a találkozás mindössze 15 percig tartott, mert 5 perccel később, tehát 13.30-kor
megkezdődött a már ismertetett 46 megbeszélés a jugoszláviai helyzetről.
Haider naplófeljegyzése szerint déli 12 órakor kaptak telefonon értesítést a kan
cellári hivatalból, és az értekezlet Hitlernél 13 órakor kezdődött. Haider 16 órakor
érkezett vissza az OKH-hoz, itt előbb a hadműveleti osztállyal, majd a szállítási
főnökkel, a vezérszállásmesterrel és v. Brauchitschcsal megbeszélte az új, a Jugo
szlávia elleni hadművelet vezetésének lehetőségeit és következményeit a Barbarossára vonatkozóan, valamint az új hadművelethez szükséges felvonulás időszük
ségletét és az erők tagolódását.47
Az OKW vezetési törzsénél Hitler utasításai alapján lázas munka kezdődött,
melynek eredményeként még a nap folyamán írásban rögzítették a 25. sz. utasítást
a Jugoszlávia elleni hadműveletről. Kétirányú támadást terveztek, egyfelől
Fiume—Grác, másfelől Szófia térségéből a Belgrád általános irányba és ettől délre.
Az utasítás készítői felismerték, milyen lehetőséget kínál Jugoszlávia déli részének
birtokba vétele az ebből a térségből Görögország ellen indítható támadásra. 48
A gyorsított előkészületek és a szükséges erők szállításának jó megszervezése révén
április 6-án Bulgáriából a német 12. hadsereg megkezdte a Jugoszlávia és a Görög
ország elleni támadást. Az ekkor még a 12. hadseregnek alárendelt 1. páncéloscso
port XXXXI. gépesített hadteste felvonulóban volt Temesvárhoz, innen a támadás
csak április 11-én indult meg.49 Ugyancsak tartott még a másik német hadsereg, a
2. felvonulása osztrák, illetve magyar területre. Április 6-ával kezdődően ezért ez
a hadsereg csak kisebb vállalkozásokat hajtott végre; hídfőállásokat foglalt későbbi
támadásához. így április 7-én sértetlenül birtokba vette a barcsi Dráva-hidat. 50
Április 10-én azután támadásba lendült a német 2. hadsereg is. A jugoszláv had
erő ismételten próbálkozott ellenállással, de páncélelhárítás és páncélos erők hiányá
ban, a németekéhez képest összehasonlíthatatlanul gyenge légierejével, nem sokat
tudott elérni. A görög hadsereg jóval szívósabban és részben eredményesebben har
colt, főleg a bolgár határtól délre húzódó, valamennyire még tovább nyugatnak is
terjedő Metaxas-vonalban ; de végeredményben szintén sikertelenül. Április 16-án
a jugoszláv 2. hadsereg Szarajevóban kapitulált, majd másnap, 17-én 21 órakor
Belgrádban a jugoszláv kormány meghatalmazottai aláírták a másnap délben életbe
lépő fegyverszünetet. A görög fegyverletételre április 21-én került sor.51
Amint a jugoszláv összeomlás kirajzolódott, nyomban megkezdődött a felesle
gessé vált német hadosztályok visszaszállítása, még a fegyverletétel előtt. A német
44 L. erre Walter Hewel követ feljegyzését, ADAP Serie D X I I . k. 304—306. o., magyarul: A Wilhelmstrasse és
Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933—1944. Budapest, 1908. 560—561. o.
45 A megbeszélés utáu Sztójay Budapestre repült. Még ezen a napon itt keltezett jelentése: Diplomáciai iratok
Magyarország külpolitikájához. V. k. Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig
1940—1941. (összeáll. Juhász Gyula) Budapest, 1982. 966—968. o.
46 L. jelen dolgozat 309. o.
47 Haider, II. k. 330—331. o.
48 Hubatsch, Weisungen, 106—108. o.
49 L. általában: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 3. k. 460. s köv. o. ; a X X X X I X . gépesített hadtest,
ennek alárendeltségében a „Reich" SS-hadosztály támadására O. Weidinger: Division Das Reich. Der Weg der 2. SSPanzer-Division „Das Reich". Die Geschichte der Stammdivision der Waffen-SS. II. k. Osnabrück, 3. kiad. 1983.
337. s köv. o.
50 v. Tippeiskirch (i. m. 148. o.) és több más szerző azt állítja, hogy a Dráva-hidakat már április l-jén elfoglalták.
A német 2. hadsereg hadinaplója szerint április 6. előtt semmiféle harccselekményre nem került sor. Az 1941. 3. 28—4.
24-i időszak hadinaplója Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg, RH 20—2/130.
51 A német 2. hadsereg id. hadinaplója; Halder, II. k. 374—375. o.; végül a görög fegyverletétel miatti olasz—
német nézeteltérésről számos dokumentum ADAP Serie D X I I . k. 535. o.-tól
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2: hadsereg hadinaplójának bizonysága szerint már április 13-án leállították két
gyaloghadosztálynak a hadsereghez szállítását. 14-én délután pedig Haider vezér
ezredes közölte Maximilian Freiherr v. Weichs vezérezredes hadseregparancsnokkal,
hogy két hadtestparancsnokságot, egy hegyi és egy könnyű gyaloghadosztályt,
továbbá két további gyaloghadosztályt,,más alkalmazásra" kivonnak a hadseregtől.
Ezeket a kötelékeket meg kell állítani, illetve visszairányítani gyülekezési körle
teikbe.52
Ez a más alkalmazás természetesen a Szovjetunió elleni támadást jelentette; ennek
előkészületei április utolsó napjaitól állandóan szerepelnek Haider naplófeljegyzései
ben. Ismertetésük előtt azonban szükséges még néhány megjegyzést fűzni az 1941
áprilisi német hadjárathoz, amelyről akkor még nem sejthették, hogy ez lesz a hitleri
Wehrmacht utolsó villámhadjárata.
Az kétségtelen tény, hogy a Balkánon a háború tüzét az 1940 október végén Gö
rögország ellen indított olasz támadás lobbantotta fel. Az olaszok szégyenletes ku
darca miatt a német vezetés kénytelen lett segítséget nyújtani szövetségesének.
A második világháború történetének ismeretében azonban ma már tarthatatlan
lenne azt állítani, hogy ha az olaszok nem kezdenek hozzá a könnyű zsákmánynak
vélt Görögország elleni hadművelethez, akkor a Balkánt elkerülhette volna a hábo
rú. Ha el is fogadjuk Andreas Hillgrubernak a hatvanas évek közepén megfogalma
zott véleményét, miszerint Hitler 1939 szeptemberétől következetesen törekedett
távol tartani a háborút Délkelet-Európától53, ebből még nem következik az, hogy
emellett ő, Hitler mindvégig ki is tartott volna, sem pedig az, hogy ez mindvégig
sikerült is volna neki.
Warlimont tábornoktól tudjuk, hogy Jodlnak sikerült rávenni Hitlert, „kínálja
nak fel az olaszoknak a Szuezi-csatorna elleni támadásukhoz páncélos erőket". így
hagyta jóvá Hitler 1940. augusztus 12-ón a szárazföldi erők és a haditengerészet fő
parancsnokságának szóló írásbeli megkeresést az olasz szövetségesnek nyújtandó
esetleges segítséggel kapcsolatban54.
Ugyancsak 1940 augusztusában, 17-én kelt Keitelnek Hitler előző napi utasítása
alapján az a parancsa, melyben 10 gyaloghadosztálynak keletre, 2 páncéloshadosz
tálynak pedig a főkormányzóság délkeleti részébe helyezését rendeli el, azzal a céllal,
,,hogy szükség esetén biztosítva legyen a gyors beavatkozás a román olaj vidék vé
delmére". Két nappal később, augusztus 29-én, az OKH már jelentette az OKW-nak
a román olaj vidék megszállása előkészítésének megindítását, továbbá a 13. gépesített
hadosztály Bécs térségébe való áthelyezését, hogy csatlakozzék a már ott lévő 2 pán
célos hadosztályhoz, a XXXX. hadtest kötelékében55.
Túlságosan messzire vezetne ehelyütt a Romániával kapcsolatos német katonai
intézkedések bemutatása. Egyrészt az irodalom eléggé egységes annak megítélésé
ben, hogy a német csapatok Romániába küldése az olajvidék biztosításán túlmenően,
inkább ezt is megelőzően, a Szovjetunió elleni felvonulás részét képezte. Másrészt
nyilvánvaló, hogy a britek az olasz támadás nélkül is megjelentek volna a Balkánon,
légitámaszpontokat létesíteni a román olajvidék elleni támadások céljára56 — mint
ažt Hitler, nem alaptalanul, feltételezte. Mindebből viszont az következik, hogy a
Balkán szükségszerűen hadszíntérré vált volna a görögországi olasz támadás nélkül
is, legfeljebb valamivel később.
Kérdés persze, hogy mennyivel később ? Katonai szemmel tekintve nyilvánvaló,
hogy a Szovjetunió elleni hadjárat már 1940 július végén megkezdett előkészítése
52
53
54
55
50

A német 2. hada. id. hadinaplója.
A. Hillgruber: Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940—1941. Frankfurt/M., 1965. 335. o.
W. Warlimont: i. m. 124. o., — ahol ő a Wehrmacht vezetési törzsének 1940. 7. 30-i helyzetmegítéléséből idéz.
O KW KTB I . k. 971., ill. 49. o.
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 3. k. 419. o.; H. Greiner: i. m. 188. o.
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során szükségessé vált gondoskodni e támadás jobbszárnyának biztosításáról. Haider
naplójából tudjuk, hogy ők 1940 októberében három alkalommal is foglalkoztak a
Jugoszlávia elleni katonai tervekkel. 12-én Heusinger és Hellmuth Reinhardt vezér
kari alezredes, a Heer általános hivatala törzsének főnöke Jugoszlávia németek lakta
területeinek a XXXX. hadtest általi birtokba vételéről tett előterjesztést. 15-én Heusinger az előkészületekről beszélt; 18-án ugyanő a jugoszláviai bevonulás kidolgozá
sára kapott utasításról57.
Nem kevésbé érdekes Heusinger október 26-án, az olasz támadást csak két nappal
megelőzően v. Brauchitschnak Haider jelenlétében tett előterjesztése:
,,Ha valami egészet kell tenni, Krétát és Egyiptomot egyidejűleg kell intézni.
Ehhez, ha lehetséges, Bulgáriát és Törökországot, utóbbit szükség esetén erőszakkal
venni rá a Szíriába a Boszporuszon át vezető út átengedésére. Egy ilyen gondolat
menetbe talán beleillik Olaszország katonai kényszere Görögországra."58
Lehetne még tovább sorolni a tényeket, de már az eddig elmondottakból is világos,
hogy a Balkán az 1940 októberi olasz támadás nélkül is minden bizonnyal hadszín
térré vált volna, legkésőbb 1941 tavaszán. A belgrádi puccsról értesülő Hitler dühét
az váltotta ki, hogy nyilvánvalóvá vált : a háromhatalmi egyezményt aláíró jugoszláv
kormány megdöntése mindenképpen zavarja, vagy teljesen lehetetlenné teszi a
Szovjetunió ellen tervezett felvonulás jobbszárnyának általa elképzelt és valóban
szükséges biztosítását.
De okozott-e valamilyen késést ebben a felvonulásban a Jugoszlávia elleni táma
dás ? A valóságban nem, mert ez a német támadás nem növelte, hanem ellenkezőleg,
csökkentette a görögországi hadműveletre szánt időt. Csökkentette azáltal, hogy a
bolgár területről nyugati irányba kiinduló német erők több oszlopban Jugoszláviá
ba törtek be, részben Nis felől Szkoplje felé, részben közvetlenül e város irányába,
illetve délebbre, Prilep felé. így ezeket a csapatokat nem tartóztatta fel a Metaxasvonal, nem kellett nekik több napos erődharcokat vívni, utána nem szorultak az
amúgy is túlzsúfolt északkelet-görögországi utakra, hanem kedvezőbb körülmények
között közelíthették meg Albániát, illetve támadhattak lényegesen gyorsabban
Thesszaloniki irányába59. Ha mindezeket az erőket, az 1. páncéloscsoport részeit gö
rög területen vetik be, a hadjárat jó néhány nappal elhúzódott volna.
Az április 23-án Thesszalonikiban aláírt görög fegyverletétellel a harcok nem értek
azonnal véget ; a görög szárazföld teljes elfoglalása április 30-ig, a szigeteké — Kréta
kivételével — május 3-ig tartott. Kréta szigetének birtokba vétele az április 25-én
aláírt, 28. sz. utasítás 60 alapján május 20-án kezdődött el. A hadművelet a Merkur
fedőnevet kapta. A Krétát védő brit és görög csapatok, a helyi lakosság támogatásá
val, a németek által nem várt ellenállást tanúsítottak, ezért a bevetett mintegy
22 000 német katonából 6580 fő elesett, megsebesült vagy eltűnt. Kari Gundelach,
a második világháborúban a Luftwaffe, 1956-tól a nyugatnémet Bundeswehr tisztje,
a Krétáért vívott harcokról 1960-ban megjelent alapos tanulmányában megálla
pítja, hogy ezek a harcok nem késleltették a Szovjetunió elleni támadás megkezdését,
nem befolyásolták döntően az 1941. évi hadjárat kimenetelét61.
Visszatérve most már a Barbarossa-hadmúvelet előkészítésére, még egyszer szük
séges hangsúlyozni, hogy a felvonulás egész tervét az OKH vezérkara dolgozta ki,
ez vonta be az előzetes munkálatokba a légierőt és a haditengerészetet, ugyanakkor
a Wehrmacht vezetési törzsének mindebben szinte semmi része nem volt. Igaz,
Jodl 1940 nyarán megbízta e törzs honvédelmi osztályát, vizsgálja meg külön tanul57 Okt. 12., 15. és 18., Haider, I I . k. 134., 140., 143. o.
58 Uo. 151. o.
59 K. v. Tippelskireh: Der Deutsche Balkanfeldzug. Wehrwissenschafüiche Rundschau, 1955. 62. o.
60 Hubatsch, Weisungen, 115/116. o.
61 IL. Gundelach: Der Kampf um Kreta 1941. Entscheidungsschlachten des zweiten Weltkrieges. Frankfurt/M.
1960. 95—134. o., hatása 133. o.
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niányban a Szovjetoroszország elleni hadművelet alapvető tényezőit, mégpadig
azzal a kifejezett céllal, hogy ismertessék meg vele [ Jodllal] a földrajzi és a katonai
adottságokat, mielőtt a Heer vezetői előterjesztenék javaslataikat Hitlernek62.
A Jodl által kívánt tanulmányt javarészben Bernhard v. Lossberg vezérkari al
ezredes készítette el, „Operationsstudie Ost" megjelöléssel, és szeptember 15-én lett
vele készen63. A Lossberg nevével ismertté lett tanulmányt először Lev Bezimenszkij
szovjet történész tette közzé64; a „Kelet tanulmányterv"-et az ő munkáiból idézik
különböző munkákban, így a közelmúltban a „Das Deutsche Reich und der Zweite
Weltkrieg" 4. kötete első részének IV., „A háború katonai koncepciója" c. fejeze
tében65.
Az időjárási viszonyok hatásával, a hadjárat megindításának célszerű időpontjá
val v. Lossberg tanulmánya nem foglalkozik, de nem találunk ezekre utalást Bezimenszkijnól sem. Hasonlóképpen kell megítélnünk Erich Marcks vezérőrnagynak, a
német 18. hadsereg vezérkari főnökének Haider utasítása alapján 1940. augusztus
elején készített „Operationsentwurf Ost" c. elgondolását. Ez a „Kelet hadművelet
tervezet" v. Lossberg tanulmányától részben eltérően tartalmaz időpontokat, és
részletesebben foglalkozik a szükségesnek ítélt erőkkel is.
Marcks vezérőrnagy szerint a Szovjetunió elleni hadjáratot négy hadműveleti sza
kaszban kell végrehajtani. Kiindulva abból, hogy a fő cél Moszkvának, a Szovjet
unió politikai és gazdasági központjának a birtokbavétele, Marcks a támadás fő
irányát a Pripjaty-mocsaraktól északra tervezte. Az első szakaszban mintegy 400
km-es előretöréssel számolt, a Dnyeper—Dvina vonalig, mintegy három hét alatt.
Az itt feltételezett 100—200 km mélységű szovjet védőállás áttörésére 2—4 hetet
irányzott elő.
A harmadik szakasz Moszkva és Leningrád elfoglalása, és betörés Kelet-Ukrajná
ba, 400 illetve 300 km megtétele, a harckocsik és a gépjárművek szükséges felfris
sítésével együtt 3—6 hét alatt. Végül a negyedik szakasz, amikor már csak szórvá
nyos ellenállással kell számolni, üldözés a Donig, a Volga középső és a Dvina északi
folyásáig, gyorscsapatokkal és a gyaloghadosztályok „vasúti elonyomulasaval", 3—4
héten belül. Ily módon az egész hadjárat időszükséglete 9—17 hét.
Ugyanilyen optimistán ítélte meg Marcks az erőviszonyokat. Szerinte a Japán,
Törökország és Finnország által lekötött szovjet erők leszámítása után a Vörös
Hadseregnek Németországgal szemben 96 gyalog- és 23 lovashadosztálya, továbbá
28 gépesített dandára marad. Ezzel az erővel szemben fölényt biztosít a német 24
páncélos-, 110 gyalog- és hegyi-, 12 gépesített és 1 lovashadosztály, összesen tehát
147 hadosztály66.
És mi volt a valóság ? Az egyik oldalon az OKW 1941. június 21-i kimutatása sze
rint ezen a napon a Szovjetunió ellen a tartalékokkal és a biztosító erőkkel együtt
ténylegesen 145 német hadosztály vonult fel, illetve állt készenlétben67. Itt tehát
nem mutatkozott lényeges eltérés; a másik oldalon annál inkább. A szovjet had
osztályok számát az OKH vezérkara 1941. június 22. előtt rendkívül kevésre becsül
te.
Utána viszont lényegesen módosult a kép. A német vezérkar elhárítási és felderí
tési szerve, az Abwehr keleti idegen hadsereg osztályában a Szovjetunió ellen folyta62 W. Warlimonti: i. m. 150—151. o.
63 OKW KTB I. k. 82. o., 1940. 9.18-i bejegyzés. Warlimont téved, amikor azt állítja — i. m. 151. o., jegyzetben —,
hogy Lossberg a tanulmányt, csak nov. közepe után terjesztette elő.
64 L. Bezimenszkij: A titkos Barbarossa-dosszié. Uzsgorod—Budapest, 1975. 212—213. o.; a tőle 1968-ban Stutt
gartban megjelent Sonderakte „Barbarossa". Dokumente, Darstellung, Deutung c. könyvhöz, valamint a Sonderakte
Barbarossa. Dokumentarbericht zur Vorgeschichte des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion — aus sowjetischer
Sicht. Hamburg, 1973 c. könyvhöz nem jutottam hozzá.
65 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 4. k. 230—233. o.
66 Uo. 220—225. o., a számok 223. o.
67 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 4. k. Beiheft, Schematische Kriegsgliederung, Stand: B-Tag
1941. (22. 6.).
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tott három és félhónapos háború tapasztalatai alapján készült összeállítás szerint
a német arcvonal előtt 260 lövész- és gépesített, 50 páncélos- és 20 lovashadosztályt
állapítottak meg, a szovjet arcvonalakon 20 további hadosztályt ; azaz összesen 390
szovjet hadosztályról tudtak 1941. október 7-énc8.
De nem bizonyultak helyesnek Marcks vezérőrnagy Haldertől megadott számai
a német hadosztályok összetételét illetően sem. A Szovjetunió megtámadásához
nem lehetett 24 német páncéloshadosztállyal számolni, mivel a valóságban 20 ilyen
hadosztály volt. Ezek közül egy, a 15. ekkor már az észak-afrikai hadszíntéren har
colt. A keleti fronton a három német hadseregcsoportba 17 páncéloshadosztályt osz
tottak be, kettőt pedig az OKH tartalékként visszatartott. További gyorsköteléket
jelentett a 13 gépesített hadosztály, köztük 3 Waffen-SS-hadosztály, és 3 gépesített
dandár, ebből egy szintén a Waffen-SS-hez tartozott" 9 .
Eddigi háborús tapasztalataik alapján a németek a Barbarossában is döntő szere
pet szántak a páncélos és a gépesített, tehát a gyorsanmozgó alakulatoknak. Érde
kes és tanulságos képet mutat a balkáni hadjárat ebben a vonatkozásban. A Bulgá
riából támadó német 12. hadsereg négy páncéloshadosztályt vetett be, a 2. és a 9.
páncéloshadosztályt közvetlen, az 5. és a l l . páncéloshadosztályt pedig az 1. pán
céloscsoport alárendeltségében; a 2. hadsereg pedig kettőt, a 8. és a 14. számút.
Ez így összesen ,,csak" hat hadosztály lenne, de ide kell még számítanunk az L. had
test 16. páneéloshadošztályát, mely Bulgáriában maradva nem került harcba, to
vábbá a Romániában állomásozó 13. páncéloshadosztályt, mely formailag kikép
zési, a valóságban azonban biztosítási feladatot látott el. Ezekhez végül hozzá kell
vennünk a 4., a 12. és a 19. páncéloshadosztályt, melyeket ugyan tartaléknak szán
tak, de bevetésre készen álltak ; szállításukat a hadműveletnek a németek számára
kedvező alakulása miatt az OKH már április 12-én leállította70. Végeredményben
tehát az Európában levő 19 német páncéloshadosztályból a Balkánon ténylegesen
harcolt hat hadosztály, azaz 31,6%, ott, vagy a közelben volt kettő, és be lehetett
volna vetni még további hármat. A balkáni hadjárat ilyenformán 11 német páncé
loshadosztályt érintett, clZclZ clZ összesnek 57,9%-át!
Ezek a számok több kérdés feltevésére ösztönöznek. Mindenekelőtt arra, szükség
volt-e valóban a hat páncéloshadosztály bevetésére és további öt készenlétben tar
tására ? Hitler már idézett március 27-i kijelentése, miszerint politikailag fontos a
kérlelhetetlen keménység, a villámakció Jugoszlávia ellen, azt bizonyítja, hogy el
sősorban politikai, erkölcsi hatás elérésére törekedett. Katonailag viszont kérdés,
nem lehetett volna-e — és ez mindenekelőtt a Görögország elleni támadásra vonat
kozik — kevesebb páncélos- és több gépesített hadosztály bevetésével ugyanazt az
eredményt elérni ? A keskeny és kanyargós hegyi utakon, gyenge hidakon a gépesí
tett hadosztályok könnyebben mozogtak, tehát mindenképpen előnyben voltak a
páncéloshadosztályokkal szemben. A Metaxas-vonal áttöréséhez nem kellettek pán
célosok; a betonerődökkel a német ágyúk és a zuhanóbombázók is csak többnapos
harc árán boldogultak.
Ha viszont azt mondjuk, hogy katonailag szükség volt ennyi német páncélosra
Görögország és Jugoszlávia harcban történő elfoglalásához, akkor szükségszerűen
felvetődik: hogyan remélte a német politikai és katonai vezetés minden eddiginél
összehasonlíthatatlanul erősebb ellenfele, a Vörös Hadsereg térdre kényszerítését
egy többezer km szélességű arcvonalon a bevetett 17 páncéloshadosztállyal, és ter
mészetesen a légierővel, egyéb hadosztályai mellett? Nyilván lehetségesnek vélte
68 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 4. k. 501. o.
69 Uo., táblázat a 270. o.-on, ebben tévesen 21 páncéloshadosztály szerepel, holott az Észak-Afrikában bevetett
5. könnyű hadosztályt csak 1941. augusztus l-jével szervezték át páncéloshadosztálya, 21. számmal. L. még a 07.
jegyzetben id. Schematische Kriegsgliederungot.
70 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 3. k. 450. és 452. o., táblázatok.
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ezt, mert sem a balkáni hadjárat utáni hetekből, sem a Barbarossa elejéről nem is
merünk ellenkező jellegű adatot, vagy véleményt.
A gépesített — németül mot., azaz motorisierte — gyaloghadosztályok számának
növelése 1940 őszén kezdődött, amikor a már meglevő kettő 71 ilyen hadosztály mellé
további hetet állítottak fel72. Ezzel a gyors alakulatok arányát növelték; az új fel
állításokat az eddigi hadjáratokban zsákmányolt hadianyag is lehetővé tette. Három
új gépesített hadosztályt ilyen, jórészt Franciaországban zsákmányolt gépkocsikkal
szereltek fel73.
1941 tavaszán a Heernek tíz gépesített gyaloghadosztálya, továbbá egy, a „Gross
deutschland" nevet viselő ilyen ezrede volt. A gépesített erőkhöz kell számítani to
vábbá a három gépesített WafFen-SS hadosztályt, és az SS-Leibstandarte ,,Adolf
Hitler"-t, ami egy gépesített, megerősített ezrednek felelt meg. Felszereltségéből
következően a „Grossdeutschlanď'-ezreddel együtt legalább hadosztályként lehetett
számba venni. 1941 tavaszán tehát kereken 14 gépesített gyaloghadosztály állt a
német hadvezetés rendelkezésére. Közülük a Balkánon bevetésre került a
jiReich" SS-hadosztály és az SS-Leibstandarte, továbbá a „Grossdeutschland"-ezred,
a 16. és a 60. hadosztály74, összesen négy hadosztálynyi erő. Ez az akkor fennállt
gépesített gyaloghadosztályok 28,6%-a. Tartalékban volt még egy további gépesí
tett gyaloghadosztály, melynek szállítását április 12-én szintén leállították. így a
balkáni hadjárathoz a gépesített gyaloghadosztályok 35,7%-át mozgatták meg.
A balkáni hadjáratban bevetett, illetve az ehhez számításba vett német páncélos
és gyors alakulatok egymáshoz viszonyított arányából nyilvánvaló, hogy a német
hadvezetés azt mindenekelőtt a páncéloshadosztályokra alapozta, másodsorban
pedig a gépesített gyaloghadosztályokra. De milyen mértékben alkalmazta a többi
gyaloghadosztályt, hozzájuk sorolva a könnyű, és a terep jellege miatt nélkülözhe
tetlen hegyihadosztályokat ?
A két német hadsereg alárendeltségébe összesen 19 gyalog-, könnyű és hegyi had
osztály tartozott, míg további négy gyaloghadosztály a már említett tartalékot
alkotta 75 . Miután ténylegesen 18 gyaloghadosztályt vetettek be, ez azt jelenti, hogy
Balkánon harcba került gyaloghadosztályok száma csak 50%-kal múlta felül a pán
célos- és gépesített gyaloghadosztályokét. Az itt összesen számításba vett 23 gyalog
hadosztály a Szovjetunió ellen bevetett három hadseregcsoportnál és az OKH tar
talékában volt 103 ilyen hadosztálynak, hozzájuk számítva a megszálló csapatokat
is, csupán 22,3%-a.
A német tartalékok Balkánra való szállításának ismételten említett leállítása
közvetlenül a felvonulás túlméretezettségének a felismeréséből fakadt, hatásában
pedig a Szovjetunió elleni felvonulás folytatását, ennek meggyorsítását szolgálta.
A ténylegesen harcba került gyors alakulatok kivonása a Balkánról lényegében május
közepéig, a gyalog- és a hegyihadosztályoké május végéig megtörtént 76 . A „Reich"
Waffen-SS hadosztály útba indítása a Bánátból és Belgrádból április 24-óvel kezdő
dött; május elsején a hadosztály valamennyi alakulata megérkezett Linz—
Traunsee térségébe, felfrissítésre és kiképzésre77. A jóval messzebbre jutott SSLeibstandarte május 3-án részt vett Athénban a német 12. hadsereg parancsnoka,
Wilhelm List tábornagy által fogadott díszszemlén, utána Larissza környékén pi-

71 A korábbi négy gépesített hadosztályból kettőt a franciaországi hadjárat idején páncéloshadosztállyá szerveztek
át; így jött létre a 2. és a 13. gyaloghadosztályból a 2. és a 13. páncéloshadosztály. F. Wiener: Die deutsche Panzer
waffe 1917—1959. I. rész. Feldgrau, Panzerkennblätter, Serie V.
72 W. Keilig; Das deutsche Heer. I. m. 101/II/3. és 4. o.
73 F. Wiener: i. m.
74 L. a 70. jegyzetben id. táblázatokat.
75 Uo.
76 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 3. k. 481. o.
77 O. Weidinger: i. m. 350—352. o.
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lient, majd innen május 17-én kiindulva, vasúti és országúti szállítással június 5-én
Brünn—Wischau térségébe érkezett78.
Közben természetesen már javában folyt a felvonulás a Szovjetunió elleni hadjá
rathoz. 1941. február 19-én Rudolf Gercke altábornagy, a Heer vezérkara szállítási
osztályának főnöke jelentette Haldernek, hogy a teljes Barbarossa felvonuláshoz
több mint 15 000 vasúti szerelvény szükséges, és naponta további 96 szerelvény a
folyamatos ellátáshoz. Ez alkalommal már megtárgyalták a III. és a IV. lépcső fel
vonulási tervét is79. Ugyancsak Gercke március 3-án jelentette, hogy a felvonulás a
terv szerint halad. Az I. lépcsőből március 14-ig 2500 szállítmány indult el; ugyan
ekkor elrendelték, hogy a III. lépcső szállítása csak az OKW parancsára kezdődhet
meg80.
Március 16-án Haider a 4. hegyihadosztállyal kapcsolatban előbb azt jegyezte fel,
hogy „ha 5. 15. Barbarossa, akkor ne küldjük többé Bulgáriába!" A Barbarossára
vonatkozóan pedig ugyanekkor: „a Heer tudja az 5. 16. időpontot tartani, ha a
Marita III. lépcső 4. 10-én megkezdheti a felvonulási mozdulatot" 81 . Haider ezen
két mondata azért érdekes, mert egyszerre előkerül bennük a május 15., illetve 16.
— és méginkább azért, mert ekkor a vezérkar még nem számolt olyan késéssel, amit
a görögországi hadjárat idézett volna elő.
Miután a már említett március 17-i megbeszélésen Hitler a korábbi tervekhez ké
pest módosított elhatározását közölte Görögország teljes elfoglalásáról, és emiatt
Haider nem számolt a Barbarossához a Marita-hadmûvelet erőivel82, a következő
napon újabb megbeszélést tartott Heusingerrel. Ezen tisztázódott, hogy május 16-ig
a Dél Hadseregcsoport alárendeltségébe tartozó valamennyi gyors köteléket a Kár
pátoktól északra levő térségbe tudnak szállítani, továbbá a „Wiking" SS-hadosztályt 83 .
A Barbarossa-felvonulás több ok folytán ekkor még lassan haladt. A német veze
tés tudta, hogy több tucat hadosztályának a Szovjetunió nyugati határa közelében
való megjelenését nem lehet tartósan titokban tartani. Éppen ezért elterjesztette
azt a hírt, hogy ezeket a csapatokat a Nagy-Britannia ellen tervezett partraszállásra
összpontosítják, azért itt keleten, hogy erről az angolok ne szerezzenek tudomást.
Ez egyúttal — mint Greiner találóan megállapítja — a Szovjetunió félrevezetését is
célozta84.
Ez utóbbi félrevezetés végső eredményét tekintve, teljesen sikerült. Zsukov és
több más szovjet katonai vezető emlékirataiból tudjuk, hogy Sztálin egyszerűen
nem volt hajlandó hitelt adni a német támadás előkészületeiről szóló, több forrásból
származó jelentéseknek, mert provokációtól tartott. A németek azonban nem provo
kációra, hanem támadásra készültek. Helyesen jellemezte Sztálint Alekszander
Nyekrics 1941. június 22. című, 1965-ben megjelent könyvében úgy, hogy minden
ilyenhírt gyanakvással fogadott, senkinek nem hitt, de bízott a megnemtámadási
szerződésben, vagyis bízott Hitlerben85.
Március 25-én Haider azt rögzítette naplójában, hogy április 20-ig „rendkívül
gyengén" állnak a Szovjetunióval szemben. Ekkor viszont annyi hadosztály érkezik
a határra, „hogy többé semmiféle veszély nem áll fenn"86. Áprilisban még csak 45
hadosztály állt a Szovjetunióval szemben, májusban viszont már 7587.
78 R. Lehmann: Die Leibstandarte. I. k. Osnabrück, 1977. 426—432. o.
79 Halder, I I . k. 285. o.
80 Uo. 298., ill. 311. o.
81 Uo. 314—315. o.
82 L. jelen dolgozat 306. o., 23. lj.
83 Haider, I I . k. 322. o.
84 H. Greiner: i. m. 151. o. és Haldernél számos helyen.
85 A könyv magyarul így történt címmel 1967-ben jelent meg, 171. o.
86 Haider, I I . k. 328. o.
87 A felvonulási lépcsők adatai B. Mueller-Hillebrand: Das Heer 1933—1945. II. k. Die Blitzfeldzüge 1939—1941.
Das Heer im Kriege bis zum Beginn des Feldzuges gegen die Sowjetunion im Juni 1941. Frankfurt/M., 1956.108—109.,
láblázatok 110—111. o.
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Még a Görögország és a Jugoszlávia elleni támadás előtt, április 4-én, a vezérkar
tábori szállítási osztályának egyik tisztje jelentette Haldernek, hogy a Barbarossafelvomúás 4. hulláma előreláthatóan május 20-án indul és június 20-ig tart majd88.
Április végére már véglegesen kialakult a Barbarossa-felvonulás menetrendje, ezt
Haider a 30-án 15 órakor v. Brauchitschnál tartott megbeszélésen jelentette Hitler
nek. Eszerint a harmadik, 17 hadosztályból és a hátországból és nyugatról kikerülő
lépcső szállítása a szokványos menetrend szerint április 8-ától május 5-éig tart;
a 9 hadosztályból és a nyugatról kivont csapatokból álló 4/a lépcsőé a leggyorsabb
ütemben május 23-tól június 2-ig; végül a 12 páncélos és 12 gépesített hadosztály
ból álló 4/b lépcsőé a birodalomban, nyugatról és délkeletről ugyancsak a leggyor
sabb ütemben június 3-tól 23-ig. Ez időpontokhoz Haider még hozzáfűzte :
„Gyorsítás szállítási okokból és a felfrissítés szükségessége miatt nem lehetséges.
Nem tudjuk időben odaszállítani: 2 páncélos hadosztályt (2. és 5.), 1 gépesített had
osztályt (60.)."89
Ezen az április 30-i értekezleten tehát véglegessé vált, hogy a Barbarossa-hadműveletet csak június 20. után tudják megkezdeni, de néhány hadosztály még erre az
időpontra sem érkezik be a megindulási körletbe. Nem véletlenül hangsúlyozta
Haider az összes erő „szükségességét a Barbarossához". Az értekezletet elemző
Hillgruber állítása szerint Hitler ezen a napon vette először tervbe a június 22-ét
a támadás kezdetének határidejéül90.
1941. június 22-ének Barbarossa-napkónt történt első számba vétele április 30-án
már önmagában is cáfolja pl. azt az állítást, hogy Hitler március 27-én „rögzítette"
a támadás napját június 22-re91. És méginkább cáfolja azt, hogy május 15-e lett volna
a korábbi, konkrétan megjelölt időpont. Április 30-án június 22. sem szerepelt még
végleges időpontként. A Heer vezérkarának hadműveleti osztálya május 28-án írás
ban kérte az OKW-től a támadás kezdetére kijelölt nap — június 22. — „lehetőség
szerinti betartását, vagy csak néhány nappal történő elhalasztását, hogy semmiféle
lehetőséget ne adjunk az ellenfélnek átcsoportosításra, védelmi készültségének ja
vítására, vagy megelőző rendszabályokra"92.
A hadműveleti osztály javaslatára másnap, május 29-én Hitler elhatározta, hogy
az előkészületeket „a kitűzött napra" be kell fejezni. Június 6-án jóváhagyta a Bar
barossa „időrendi táblázat"-át, végül a hadseregcsoport-, hadsereg- és páncélos
csoport-parancsnokokkal június 14-én tartott utolsó megbeszélés után három nap
pal, 17-én kiadta a végleges parancsot: június 22-én hajnali 3 óra 15 perckor kezdőd
jék meg a támadás a Szovjetunió ellen93.
Mindez, tehát a támadás június 22-i időpontjának ilyen fokozatos létrejötte, az
általam ismert irodalomban egyetlen munkában, Andreas Hillgruber 1965-ben meg
jelent könyvében szerepel kellő részletességgel. Ugyanakkor meglepő, hogy a csak
nem 20 évvel későbbi, Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg reprezentatív
sorozat D7., Der Angriff auf die Sowjetunion című kötetében egyáltalán nem esik
szó a balkáni hadjárat következtében végrehajtott változtatásokról, módosítások
ról, arról, hogy miért éppen június 22. lett a végleges időpont, de nem foglalkoznak
a szerzők az időjárás hatásával, vagy szerepével sem94.
Utal viszont az időjárás szerepére Heinrich Uhlig ugyancsak 1965-ben, tehát Hill
gruber könyvével azonos évben napvilágot látott „Hitler befolyása a keleti hadjárat
tervezésére és vezetésére" című tanulmányában. A balkáni hadjáratot és Kréta el88
89
90
91
92
93
94

Haider, I I . k. 344. o.
Uo. 387. o.
A. Hillgruber: Strategie, 508. o.
Juhász Oy.: Magyarország külpolitikája 1919—1945. Budapest, 1969. 234. o.
OKW KTB I. k. 411. o.
Hillgruber: i. m. 507. o.; OKW KTB I. k. 401. o.; Haider, I I . k. 455. o.; Hillgruber: i. m. 508. o.
L. e munka első részének IV., Die militärische Konzeption des Krieges gegen die Sowjetunion fejezetét.
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foglalását egyetlen bekezdésben ismertetve megállapítja, hogy ez több időbe és erőbe
került, mint amennyit a keleti támadásra való tekintettel el lehetett viselni. Az anyag
elhasználódása csökkentette a szűkös készleteket. Ennyire terjedelmes mellékhad
színterekre a takaró személyi vonatkozásban, mindenekelőtt azonban anyagban, túl
rövid volt. Ez után így folytatja:
„Később felvetették, hogy a szokatlanul rossz tavaszi időjárás a Szovjetunió el
leni támadást amúgy is késleltette, és a Dél Hadseregcsoport jobboldali átkarolását
megbénította volna. Ezek először is nagyon problematikus állítások, másodszor
utólagos érvelések."95
Uhlig, sajnos, egyetlen szóval, vagy mondattal nem részletezi, miért tartja prob
lematikusnak az időjárás késleltető, sőt bénító hatására vonatkozó állításokat.
Abban igaza van, hogy ez utólagos érvelés, de ha a korabeli dokumentumokban,
hadinaplókban nem szerepel az időjárási viszonyok jelentősége, attól még tény ma
rad az, hogy az 1940/41. évi tél kemény volt, ismételt havazásokkal még áprilisban
is. Ennek folytán a tavaszi olvadás elhúzódott, számos helyeken árvizet okozott.
Mindmáig Hillgruber az egyetlen, aki kimondja — egyszer lábjegyzetben, egyszer
szövegben —, hogy 1941. június közepe előtt nem kezdődhetett meg a Szovjetunió
elleni támadás. „A halasztás döntő okát abban kell látni, hogy a tavaszi áradások
csak június közepétől tették volna lehetővé a sikert ígérő támadás kezdetét." 96
Hangsúlyozza, hogy „az időjárási viszonyok rendszerint nem engedtek meg június
közepe előtt Kelet-Európában nagyszabású hadműveletet" 97 .
A Szovjetunió nyugati határvidékeinek 1941 tél végi, tavaszi időjárási viszonyairól,
a sáros időszak végéről, a terep és az utak állapotáról végső képet csak a szovjet
időjárás- és útjelentések ismeretében lehetne alkotni. A Heer vezérkara hadműveleti
osztályának egyik akkori tisztje, Alfred Philippi „Az 1941—42 évek hadjáratának
tervezése és menete" című részletes tanulmányában elfogadja ugyan a balkáni had
járat öthetes késést okozó hatásáról szóló állítást, de nyomban hozzáteszi: „Termé
szetesen a késői tavasz következményei áradásaikkal és erősen eliszaposodott fo
lyóvölgyeikkel a hadművelet korábbi kezdetét májusban tetemesen megnehezí
tették volna. Az elvesztett hetek tehát nem csupán a balkáni vállalkozás terhére
mentek." 98
A „megnehezítés" szó jelentését természetesen többféle módon lehet értelmezni.
Günther Blumentritt, aki 1941 júniusában ezredesi rangban a Közép Hadsereg
csoport kötelékében támadó, Günther v. Kluge vezértábornagy parancsnoksága
alatt álló 4. hadsereg vezérkarának főnökeként személyes tapasztalatokat szerzett
az ottani időjárási és útviszonyokról, a háború után leírta, hogy 1941-ben a tavaszi
sáros időszak a szokásosnál hosszabb ideig tartott, és a német 4. hadsereg előtt a
Bug folyó annyira meg volt áradva, hogy az átkelés a hadsereg rendelkezésére álló
műszaki eszközökkel nem lett volna lehetséges99.
Blumentrittnél alacsonyabb, hadtestparancsnoki, tehát a csapathoz közelebbi
szinten látta a támadás kezdetének és a terep jelentőségének problémáját Hermann
Geyer gyalogsági tábornok, a német IX. hadtest parancsnoka. Az 1882-ben született
Geyer 1913-ban került a német nagy vezérkarhoz. Az I. világháború végén százados,
akinek képességeiről Erich Ludendorff elismerően írt. 1932-ben vezérőrnagy, 1934ben altábornagy, 1935-ben hadtestparancsnok, 1936-ban gyalogsági tábornok,
95 H. Uhlig: Das Einwirken Hitlers auf Planung und Führung des Ostfeldzuges. Vollmacht des Gewissens, I I . k.
Frankfurt/M.—Berlin 3 965. Az idézet: 217. o.
96 Hillgruber: i. m. 505. o., jegyzet.
97 Uo. 506. o.
98 A. Philippi: Die Planung und der Verlauf des Feldzuges der Jahre 1941—42. Der Feldzug gegen Sowjetrussland
1941 bis 1945. Stuttgart, 1962. 49. o.
99 Blumentritt adatai W. Keilig: Das deutsche Heer, 211/32. o. ; 1. róla még B. H. Liddell Hart véleményét : Sie Stra
tegie einer Diktatur. Aufstieg und Fall deutscher Generale. Zürich, 1949.160. o. — Moskau c , a müncheni Institut für
Zeitgescheichtében levő kéziratát id. Hillgruber: i. m. 506. o., jegyzetben.
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1939. április 30-ával nyugállományba került. Négy hónap múlva, a II. világháború
kezdetével a IX. hadtest élére került; hadteste 1940 szeptember végétől Oppelnben,
1941 április végétől Varsó környékén, itt a Búgtól 120 km-re állomásozott.
Geyer a második világháború német tábornokainak idősebb, komoly haditapasz
talatokkal rendelkező, kritikára képes csoportjához tartozott. Az 1941 decemberi
válságot követő nyugdíjazása után, tehát az eseményekhez közel írta le élményeit,
,,A IX. hadtest a keleti hadjáratban 1941" címmel. A Szovjetunió elleni akcióra az
1941 június közepót követő napokra kellett készen lenniük. Ez az időpont az idő
járás miatt is kedvező volt. „Májusban és június első felében még túlságosan nedves
lett volna, az utak túlságosan sárosak, a vizek túlságosan szélesek és túlságosan mé
lyek.
Később gyakran esett szó arról, hogy messzebbre jutottunk volna, ha négy vagy
öt héttel korábban indulunk. Ekkor, vélték némelyek, több időnk lett volna, ezért
több területet nyertünk volna.
Azt hiszem, aki így gondolkozik, félreismeri a jó hadászat lényegét. Akkor az
orosz is már májusban nyíltan és több nyomatékkal mozgósíthatott volna, és vonul
tatta volna fel erőit. Késleltető harcászatot alkalmazhatott volna több sikerrel,
tehát több időnyeréssel, mivel a terepnehézségek számunkra májusban és június
elején lényegesen nagyobbak lettek volna. Nemcsak a gyalogos csapatok, hanem a
gépesítettek is sokkal lassabban haladtak volna előre."100
A Barbarossa-támadás időpontja körülményeinek megítélésében tehát döntő je
lentőségűnek tartom az időjárási tényező szerepét. Utalni kívánok arra, hogy ugyan
csak időjárási viszonyok határozták meg egy évvel később, 1942-ben a nyári nagy
támadás kezdetét. Ehhez nem volt szükség az 1941. évihez hasonló méretű felvonu
lásra Európa különböző részeiből, a támadás mégis később indult, mint 1941-ben,
csak június 28-án. Az e támadást elrendelő, Hitler által 1942. április 5-én aláírt 41. sz.
utasítás kimondja, hogy „a cselekvés törvényét ismét magunkhoz kell ragadnunk,
amint időjárási és terepviszonyok erre feltételeket kínálnak" 101 .
Az időjárás és a terep figyelembe vétele szükségességének ilyen hangoztatásában
nyilván tükröződtek az 1941. évi tapasztalatok, melyeket a Heer vezérkarának
hadműveleti osztálya foglalt írásba. Ez az irat v. Brauchitsch 1941. december 8-án
kelt parancsa: „Utasítás a keleti haderő feladataira 1941/42 telén". A parancs X.
pontja a hadműveletek folytatásáról kijelenti:
,,Időbeli támpontként számításba lehet venni, hogy a tél után rendszerint a had
műveleti lehetőségek a keleti front déli részén már áprilisban, a keleti terület középső
ós északi részén csak május végén, június elején vannak adva." 102
Az eddigiekből következik:
1. A Barbarossa-hadművelet megindításának számos munkában tényként állított
„késését" nem a balkáni hadjárat idézte elő; késés valójában nem létezett.
2. A Szovjetunió elleni német felvonulás csak 1941 június közepe után fejeződött
be; és a balkáni hadjárat nélkül sem lehetett volna lényegesen előbbre hozni.
3. Sem a német vezetés 1941-ben, sem pedig a témával foglalkozó szerzők túlnyomó
többsége nem vette figyelembe az időjárási tényezők szerepét, azt, hogy a terep- és
útviszonyok miatt 1941 június közepe előtt lehetetlen lett volna megkezdeni a Barbarossa-hadműveletet.
A Szovjetunió elleni német támadás előkészítésének és megindításának van még
egy további, általános tanulsága. A tervezés, az előkészítés különböző mozzanatait

100 H. Geyer: Das IX. Armeekorps im Ostfeldzug 1941. Neckargemünd, 1969,. 2 8 - 2 9 . o.
101 Hubatsch, Weisungen, 183. o.
102 A titkos parancsnoki ügy, főnöki ügy, csak tiszt által jelzetű, 1693/41 g. Kdos./Chefs. sz. Weisung für die Auf
gaben dess Ostheeres im Winter 1941/42 terjedelmes iratot közli OKW K T B I . k. 1076—1082. o., az idézet az 1082. o.-on.
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ma vizsgálva világos, hogy a hitleri Németország politikai és katonai vezetői addigi
sikereiktől megszédültén, azokat túlértékelve, irreális, teljesíthetetlen célt tűztek
maguk elé. Az észak-afrikai beavatkozás, a balkáni hadjárat, a Szovjetunió elleni
felvonulás megmutatta, hogy a katonai erő elégtelen, a vasúti, országúti és tengeri
szállítás kapacitása úgyszintén. Nem véletlen, hogy a német haditengerészet, rész
ben a szárazföldi erők vezetése is, a Barbarossa helyett a Nagy-Britannia ellen a
Földközi-tenger keleti medencéjében és az ezt övező szárazföldön folytatandó harcot
szorgalmazta — sikertelenül.
Йожеф Боруш
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ УЖЕ С ОПОЗДАНИЕМ НАЧАЛОСЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА БАРБАРОССЫ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА?
Резюме
Значительная часть историков, изучающих историю второй мировой войны, утверждает,
что нападение Германии на Советский Союз было сделано с опозданием на несколько недель
вследствие проведения военных операций на Балканах в апреле 1941 года. В настойщей статье
детально анализируются условия военной кампании на Балканах и моменты подтягивания
немецких войск к советской границе.
Приказ об операции против Греции, проводившейся под кодовым названием «Марита»,
был подписан Гитлером 13 декабря 1940 года, а «план Барбароссы», разработанный в целях
войны против Советского Союза, был подписан пять дней спустя, то есть 18 декабря 1940
года. Помощь итальянцам и главным образом приказ о проведении операции «Марита»
таким образом предупредили окончательное решение о развязывании войны против Совет
ского Союза.
В приказе от 18 декабря 1940 года говорилось, что выдвижение войск против Советского
Союза должно быть закончено до 15 мая 1941 года. На основании этого многие исследова
тели считают, что первоначально этот срок должен был быть началом осуществления «плана
Барбароссы,» Однако это утверждение является ошибочным; германская армия вследствие
недостатка транспортных мощностей не смогла бы завершить подтягивания войск к грани
цам Советского Союза до 15 мая 1941 года, даже и в том случае, если бы она не ввязалась
в эту неизбежную кампанию на Балканах. Фактом является и то, что наступление против
Югославии, решение о котором было принято после получение вести о мятеже в Белграде
27 марта 1941 года, в действительности ускорило ход немецкой операции против Греции.
Историческая литература едва нализирует климатические условия в западных районах
Советского Союза. Фактическое положение в 1941 году, а также подготовка немцев к наступ
лению 1942 года, начатое 28 июня, подтверждают, что действительные военные операции
в этом районе до середины июня никоим образом начать было бы невозможно, то есть «план
Барбароссы» не смог быть приведенным к осуществлению в мае 1941 года.
JözsefBorus
B E G A N N D I E O P E R A T I O N „BARBAROSSA"
AM 22.6.1941 TATSÄCHLICH ZU SPÄT?
Resümee
Ein bedeutender Teil der Autoren, die sieh mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges befas
sen, behauptet, daß der deutsche Angriff auf die Sowjetunion im April 1941 infolge des Balkan
feldzuges u m mehrere Wochen verspätet gestartet wurde. Vorliegende Studie untersucht einge
hend die Umstände des Balkanfeldzuges und die Momente des deutschen Aufmarsches gegen die
Sowjetunion.
Die Weisung zum Feldzug gegen Griechenland unter dem Decknamen „Marita" wurde von
Hitler am 13.12.1940, und die zum Angriff „Barbarossa" auf die Sowjetunion fünf Tage später,
am 18.12., unterschrieben. Die Operation „Marita", die den Italienern helfen, vor allem jedoch
den rechten Flügel des Angriffs auf die Sowjetunion sichern sollte, wurde also früher verordnet,
als der endgültige Beschluß getroffen war, den Krieg gegen die Sowjetunion zu beginnen.
In der Weisung vom 18.12. stand, daß der Aufmarsch gegen die Sowjetunion bis zum 15.5.1941
abzuschließen sei. Aufgrund dessen meinen viele Autoren, daß dies das ursprüngliche Dattim

für den Beginn der Operation „Barbarossa" gewesen wäre. Diese Annahme ist jedoch falsch.
Die deutsche Armee h ä t t e den Aufmarsch wegen der unzulänglichen Transportkapazität bis
zum 15.5.1941 selbst in dem Fall nicht beenden können, wenn es nicht zu dem unvermeidlichen
Feldzug auf dem Balkan gekommen wäre. Es ist auch eine Tatsache, daß die deutsche Operation
gegen Griechenland durch den — auf die Nachricht des Belgrader Militärputsches vom
27.3.1941 beschlossenen — Angriff auf Jugoslawien in Wirklichkeit beschleunigt wurde.
I n der Literatur sind die Witterungsverhältnisse in den westlichen Geieten der Sowjetunion
k a u m untersucht. Die wirkliche Situation im J a h r e 1941, ferner die Vorbereitungen der Deutschen
für den Angriff im J a h r e 1942, der am 28.6. eröffnet wurde, beweisen, daß richtige Operationen
in diesem R a u m vor Mitte J u n i keinesfalls h ä t t e n eingeleitet werden können, also h ä t t e die
Operation „Barbarossa" nicht im Mai 1941 gestartet werden können.

KÖZLEMÉNYEK

ESZÉNYI JÓZSEF

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ALTISZTI KARA, 1922—1941
Politikai tisztogatás az altiszti karban.
A forradalmak utáni igazolási eljárások
A Tanácsköztársaság leverése u t á n hamarosan megkezdődött a hadsereg altiszti
karának politikai jellegű felülvizsgálata. 1 Az altiszti kar politikai jellegű megszűrését
alapvetően az igazoló bizottságok végezték el. Ezek felállítására már Szegeden ki
a d t á k a megfelelő intézkedéseket. 9 A bizottságok csak igazolt személyekből állhattak.
A cél a ,,kommunista rendszer exponált híveinelv eltávolítása" és a hadsereg sorai
nak megtisztítása volt. A bizottságok eljárás alá vontak minden altisztet, akiknek
kötelessége volt kérni önmaguk ellen az eljárás lefolytatását. 3
Az altiszteknek számot kellett adniuk a proletárdiktatúra alatti szolgálatukról,
általános magatartásukról. Az eljárás alá vontaknak válaszolniuk kellett többek kö
zött olyan kérdésekre, hogy ,,Kiről t u d adatokat, kik mindkét forradalom alatt ki
válóan szerepeltek ... Az 1918. októberi forradalom óta kik voltak elöljárói ..., miért
vállalt szolgálatot a kommunizmus alatt." 4 stb. Felkutatták azokat, akikről kiderült,
hogy a forradalmakban részt vettek. Ezeket eltávolították a hadseregből vagy a
felelősségre vonás különböző mértékét alkalmazták velük szemben.
A H M arra is intézkedett, hogy „a forradalmak idejében tanúsított kétes magatar
tásuk m i a t t a hadseregből (csendőrségből) elbocsátott altisztek, polgári állami és
közigazgatási szolgálatban ne alkalmaztassanak". 5 A forradalmi tevékenység miatt
elbocsátott személyekről készített jegyzékeket valamennyi minisztériumnak meg
küldték, és listát állítottak össze azokról is, akik 1918-ban és 1919-ben bizalmi tiszt
séget töltöttek be a hadseregben. Az intézkedések a hadsereg megbízhatóságát kí
v á n t á k elősegíteni és sok ezer személyt érintettek.
Az igazolások során a hadseregben nagyarányú tisztogatást hajtottak végre és a
fegyveres erőkből gyakorlatilag eltávolítottak mindenkit, aki nem volt megfelelő
szemléletű. A bizottságok ,,a) teljesen megbízhatók, b) politikailag még nem tisztá
zottak és c) politikailag és egyébként rovott m ú l t ú a k " kategóriákban hozták meg
döntéseiket. A b) osztályozásúakat felmentették állásukból és ügyüket kivizsgálták.
A c) kategóriájúakat elbocsátották, majd letartóztatták és bíróság elé állították.
Az igazoló bizottságok döntése ellen fellebbezésnek helye nem volt. 6
Az állandó ellenőrzés, az adminisztratív eszközök széles körű alkalmazása, az iga1 A tiszti állomány igazolási eljárásával kimerítően foglalkozik Mikics Lajos: Politika, tíriság és becsület Horthy
tisztikarában. Szociológiai füzetek, 26. szám, 1981. 45—54. o.
2 Rendeleti Közlöny, 1919/52. sz.
3 Rendeleti Közlöny, — 1919/57. és 1919/72. sz.
4 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) HM ein. 10. 1920. — 104370.
5 HL HM ein. 10. 1920. — 73344.
0 Hetes Tibor—Morva Tornámé(3zerk.): Csak szolgálati használatra! Iratok a Horthy-hadsereg történetéhez, 1919—
1938. Bp., 1968. 115—118. és 160. o.
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zoló eljárások, a volt kommunisták és a kommunistagyanúsak elleni kíméletlen esz
közök alkalmazása hozzájárult ahhoz, hogy az altisztek többségét, mint az ellenfor
radalomhoz hű elemet tartották nyilván, akikre elsősorban számított a hadsereg
felső vezetése.
A hadseregben az altisztek helyzete kétféleképjaen rendeződött: a „véglegesen
felvett altiszt" megjelölés gyakorlatilag hivatásos altisztet jelentett. Mivel a béke
szerződés által engedélyezett létszám nem tette lehetővé minden „igazolt" altiszt
szolgálatban tartását, ezért a hadseregen belül az altisztek rejtése érdekében beve
zették 7 a „rangosztály nélküli közigazgatási alkalmazottak" (a későbbiekben:
,-,EiONKA") rendszerét. E helyeken az előremenetel — hasonlóképpen a hivatásos
altisztekéhez — várakozási időhöz, valamint különböző, kötelező vizsgák letételé
hez volt kötve. A „ronkák" polgári ruhában látták el szolgálatukat, de hatáskörük,
illetményük és juttatásaik megegyeztek a hivatásos altisztekéivel. A „ronka". állo
mánycsoportot a háborúba való belépés idején törölte el a katonai vezetés8, hiszen
ekkor már nem volt szükség a létszámok rejtésére.
Az altiszti kar anyagi helyzete
„Az igazgatási személyzetet az engedelmességre két olyan eszköz kényszeríti,
amely a személyes érdekekre apellál: az anyagi ellenszolgáltatás és a társadalmi
megbecsülés."9 E megállapításból kiindulva láttam szükségesnek felvázolni az al
tisztek jövedelmi viszonyait és társadalmi megbecsültségét.
1926-ig az infláció komoly nehézséget okozott; a korona romlása, vásárlóértéké
nek csökkenése nehezítette az altisztek megtartását. Ezért a katonai vezetés — a
pénz romlásának megfelelően — időszakonként rendeletekben szabályozta az al
tiszti fizetéseket. Meg kell említeni a lakáspénzek többszöri folyamatos emelését, az
egyszeri segélyeket, a kedvezményes tüzelőakciókat stb. 10 is.
Az infláció felszámolása, a pengő bevezetése a katonai vezetésnek lehetővé tette,
hogy olyan életfeltételeket biztosítson az altiszti karnak, amelyek jóval felülmúlták
a lakosság többségét kitevő parasztság, munkásosztály és a kispolgárság egyes réte
geinek életszínvonalát. A havi illetmények összefoglaló táblázatából (1. sz. mellék
let, 343. o.) kitűnik, hogy a fizetések folyamatosan követték a pengő vásárlóértéké
nek romlását.
A családi pótlék rendszere megengedte, hogy a feleség ne legyen kénytelen kereső
foglalkozást űzni, ugyanakkor több gyermek vállalása esetén is kompenzálta az eb
ből származó életszínvonalcsökkenést (2. sz. melléklet, 344. o.). A társadalom többi,
megközelítőleg hasonló státuszban lévő rétegei közül családi pótlékra csak az „egyéb
állami altisztek" voltak jogosultak 1939-től.11 A gyári munkásságnál szintén 1939ben vezették be a gyermekenkénti 5 pengő nagyságú „gyermeknevelési pótlékot." 12
Az altisztek részére lakbérhozzájárulásként meghatározott összeget fizetett a hon
védség. Hat lakbérosztályt határoztak meg, s az állomáshelyek mindegyikét lakbér
osztályba sorolták. A lakáspénzre csak a nős altiszt tarthatott igényt. Az összeg
nagysága az altiszt rendfokozata, a lakbérosztály és az eltartott személyek számának
függvényében változott. (3. sz. melléklet, 345. o.). Figyelembe véve, hogy a nős,
gyermektelen altisztek számára a társadalmi állásuknak megfelelő lakásnagyság
egy szoba, konyha, padlás, fáskamra volt13, a lakáspénz bőven fedezte a lakbér
7 Honvédségi Közlöny, 1922/14. ; 1925/13. és 1926/28. sz.
8 Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek), 1941/49. sz.
9 Max Weber: i l l á m , politika, tudomány. Bp. 1970. 382. o.
10 Honvédségi Közlöny, 1920/19., 23., 37. sz.; 1921/27., 51., 57. sz.; 1922/12., 27., 33., 35., 43., 60., 62. sz.; 1923/1.,
í9., 21., 22., 24., 30., 32., 35., 37., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 48., 50., 51. sz.; 1924/2., 4., 7., 9., 10., 15., 17., 18., 19.,
29. sz.; 1925/20., 27., 31. sz.
11 Honvédségi Közlöny, 1939/4. sz.
12 Magyar gyári munkásság. Szociális helyzetkép. (Szerk.: Eézler Gyula) Bp., 1940. 63. o.
13 Turcsányi Gyula: Gazdászat —közigazgatási és illetményadatok. Bp., 1940. 13. o.
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összegét. Ugyanakkor lakáspénzre az egyéb állami altisztek csak 1933-tól voltak
jogosultak14, a gyári munkások pedig egyáltalán nem részesültek ebben a juttatásban.
Hogy a hivatásos katona munkájával járó gyakori mobilizáció ne jelentsen anyagi
megterhelést a családnak, s az altiszt ilyen esetekben is állásának megfelelő életmó
dot folytathasson, bevezették a különböző pótlékok rendszerét. (4., 5., 6. sz. mellék
let, 346. o.)
Az altisztek számára teljes, a családtagoknak pedig fél-fél étkezési pénz járt 15 ,
de munkanapokon az altiszt a természetbeni juttatást vette igénybe.
A polgári ruha viselését megtiltották az altiszteknek16, mindenütt egyenruhában
voltak kötelesek megjelenni. Ruházati ellátásuk a legénységi állományúakéval volt
egyenlő, amit térítésmentesen szolgáltattak ki részükre. Ruházatukat állandóan
cserélhették, mivel a legénység ellátása — kiadás, javítás, tisztítás stb. — a szolgá
latvezető altiszt feladatkörébe tartozott, s így biztosítva volt az altisztek számára
a megfelelő, jó minőségű felszerelés.
Jelentős kedvezmény volt a teljesen ingyenes orvosi, fogorvosi, kórházi és gyógy
szerellátás17, valamint a MÁV és a HÉV vonalaira érvényes félárú utazási igazol
vány az altisztek és családtagjaik részére.18
A vitézségi érmek után az alábbi pótdíjakat fizették:
1. Legénységi Arany Vitézségi Érem után havi 20 P,
2.1. o. Legénységi Ezüst Vitézségi Éremmel legalább háromszor kitüntetettnek
10 P,
3.1. o. Legénységi Ezüst Vitézségi Éremmel legalább kétszer kitüntetettnek havi
5 P pótdíj járt. 19
Kedvezményt jelentett az is, hogy a tényleges szolgálatban állók járandóságai
adó alól mentesültek.
A nyugdíjasok számára lehetővé tették, hogy kétévi nyugdíjuknak megfelelő ka
matmentes kölcsönt vegyenek fel20, melyet a havi nyugdíj egyharmadának megfele
lő havi részletekben kellett törleszteni. A kölcsön összege kb. 3000—5000 P, amely
elég volt valamilyen kisvállalkozás (trafik, műhely stb.) beindítására.
Az altiszti családok számára egész évben rendelkezésre állt a két altiszti üdülő,
ahova kétévenként beutalót kérhettek. Az üdülési díjakat a következő táblázat
mutatja 21 :
TÉRÍTÉSI DÍJ
PENGŐBEN
NAPONTA

Havi illetmény,
itt. nyugellátás összege

Balatonáliga

Hévíz

családfő
1 P-től 100 P-ig

1

családtag

1

0,70

101 P-től 150 P-ig

1,10

1,10

0,80

151 P-től 200 P-ig

1,20

1,20

0,90

201 P-től 250 P-ig

1,30

1,30

1

Megjegyzés

:

1. A fürdő-, ill. strandjegyek térítésmentesek.
2. Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes;
6 éves kortól 10 éves korig napi 0,70 térítés j á r ;
10 év felett a családtag térítési díját fizetik.
14
15
16
17
18
19
20
21

Honvédségi Közlöny, 1933/1. sz.
Honvédségi Közlöny, 1920/19. sz. ; 1922/13. sz.
Honvédségi Közlöny, 1920/48. sz.
Rendeleti Közlöny, 1920/43., 55. sz.; 1921/57. sz. Honvédségi Közlöny, 1929/3. sz.; 1934/18., 22. sz.
Rendeleti Közlöny, 1921/57. sz.; Honvédségi Közlöny, 1934/12. sz.
Honvédségi Közlöny, 1934/17. sz.
Honvédségi Közlöny, 1930/20. sz.
Magyar Katonai Szemle, 1934/3. sz., 250. o.
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Az altisztek gyermekeit a Honvédségi Jóléti Alap ingyenesen üdültette július és
augusztus hónapban 4—4 hét időtartamú turnusokban. 1927—1941 között összesen
3125 gyermek vett részt ingyenes üdülésben.22
Összehasonlítottam a honvéd altisztek fizetését az egyéb állami altisztek, a gyári
munkások és a mezőgazdasági népesség jövedelmeivel.
Az egyéb állami altisztekkel való összevetésből kitűnik, hogy a honvéd altisztek
lakáspénze és családi pótléka kb. másfélszer nagyobb, a fizetések alsó határánál a
különbség nem számottevő, a felső határnál viszont kb. másfélszer nagyobb a hon
véd altisztek fizetése.
A gyári munkásság fizetéseivel való összevetés kb. 1,5—2-szeres, a mezőgazdasági
munkások és a törpe- ületve kisbirtokosok jövedelmével való összehasonlítás vi
szont kb. 1,5—12-szeres arányt mutat a honvéd altisztek fizetése javára.
Érthető tehát, hogy miközben a földnélküli parasztok és munkások éhbérért dol
goztak, vagy munkanélküliség következtében éheztek és a diplomások ezrei szük
ségmunkát végeztek, a Honvéd Altiszti Folyóirat a következőket közli: „...diplo
más emberek százai örülnének, ha bekerülhetnének a hivatásos altisztek soraiba.
Anyagi helyzetünk alkalmat ad a megfelelő társadalmi szint eléréséhez is". 23
Az altiszti kar presztízse
A fentebb ismertetett anyagi juttatások mellett igen fontos az altiszti pályával
együttjáró „társadalmi megbecsülés" is. Az altiszti kar viszonylag nagy társadalmi
tekintélye a hadsereg hivatásos állományának mesterséges társadalomfelettiségéből
adódott, amit a rendszer ideológiája minden lehetséges csatornán kifejezésre jutta
tott. Itt nagy fontosságúak a civil társadalmat is átszövő militarizmus sokszínű
megjelenési formái :
— A hadsereg, mely „elsöpörte a bolsevizmust" — állítja az ideológia —, arra
hivatott, hogy visszaszerezze az elcsatolt területeket: egyáltalán a hadseregre olyan
dicső feladatok várnak, hogy a nép, a társadalom megbecsülése méltán illeti meg stb.
— A keresztény-nemzeti ideológia a hadsereget hangsúlyozottan nevezte nemzeti
hadseregnek. A rendszer emellett tudatosan ápolta a magyar katona első világhábo
rús „dicsősége", a „magyar hősi kultusz", a „harcias magyar katonai szellem"
mítoszát.
— Az állam a hadsereg presztízsét jogi védelemmel is erősítette. A hadsereg gya
lázását, miként a kormányzógyalázást, az állam jogrendje politikai bűntettnek mi
nősítette, összefüggésbe hozta az „állami és társadalmi rend felforgatását célzó"
cselekményekkel (1921: III. t e ) . Sok büntetőeljárás folyt le a hadsereg megsértése,
gyalázása stb. címeken.
— A leventeintézmény24 és a Cserkész Szövetség25 fontos szerepet töltött be az
ifjúság katonai előképzésében, katonás szellemben való nevelésében.
— Kiépült a bajtársi egyletek, lövészkörök, sportkörök hálózata, melyek vezetői
volt tisztekből, altisztekből verbuválódtak.
— A korszak társadalmának sajátos produktuma a Vitézi Rend 26 . Ez a cím a
rendszer címei között — mint ismeretes — előkelő helyet foglalt el, arisztokraták,
22 Honvédségi Közlöny, 1927/11.; 1928/8.; 1929/12.; 1930/17.; 1931/10.; 1932/8.; 1933/5.; 1934/5.; 1935/6.; 1937/8.;
1938/7.; 1939/11. sz.; Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek), 1940/6.; 1941/11. sz.
23 Kugler István ht. szakaszvezető: A honvéd altiszt mint katona és mint magánember. Honvéd Altiszti Folyóirat,
1934/3. sz., 57. o.
24 Gergely Ferenc—Kiss György: Horthy leventéi. A leventeintézmény története. Bp., 1976.
25 Gergely Ferenc: A magyar cserkészmozgalom (1919—1933.) Történelmi Szemle, 1983/2. sz., 85—96. o.; u6.:
A cserkészmozgalom válságának elmélyülése (1933—1936.) Pedagógmi Szemle, 1980/7—8. sz., 681—690. o., nő:
A cserkészmozgalom válságának elmélyülése II. Pedagógiai Szemle, 1981/7—8. sz., 660—669. o.
26 Hetes Tibor—Morva Tamásné: i. m. 508—510. o.
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magas rangú katonatisztek, sőt értelmiségiek is büszkén viselték. Minden jel arra
m u t a t , hogy a totális katonai diktatiira hívei a rendszer egyfajta új elitjének kiépí
téséhez kezdtek. 2 7 A cím (és esetleg földbirtok) adásának indoka az első világháború
ban tanúsított „ v i t é z " magatartás, vagy hőstett volt. A címet az államfő személye
sen adta át, állami szintű ceremónia keretében, a lovaggá ütés szertartásának meg
felelő rituális külsőségekkel. Az altisztek közül 1926. j a n u á r l-jén 392 fő, a létszám
7,64%-a volt a Vitézi Rendnek tagja 28 , 21-en pedig még a vezetőségben is képvisel
tettéli magukat. 2 9
Az altiszt kiemelt társadalmi megbecsültséggel és jogokkal rendelkezett, de maga
t a r t á s á t nem választhatta meg szabadon —- egyénisége csak az előírt formákban fe
jeződhetett ki. A státuszjegyei alapján (az egyenruha és tartozékai) egyfajta repre
zentatív nyilvánosságot képviselt. 30 ,,A reprezentatív nyilvánosság kifejezése a sze
mély jelképeihez van k ö t v e : hatalmi jelvényekhez (fegyverek, jelvények), habitus
hoz (öltözet, hajviselet), taglejtéshez (köszöntési forma, mozdulat) és retorikához
(a megszólítás formája, általában a formaszerű beszéd) egyszóval a »nemes« viselke
dés szigorú kódexéhez." — írja Habermas. 3 1 Nincs a katonai alaki előírásoknak oly
eleme, mely e logikába be ne illeszkednék. A hatalmi jelvény: az egyenruha, a rend
fokozat, az ezüst kardbojt, az állandóan viselt oldalfegyver, a jelvények, kitünteté
sek. A habitus egységesen szabályozott, az öltözet, hajviselet szabványos, előírt,
kötelezővé t e t t formáiban. Az előírt taglejtések: a tisztelgés, a fegyverfogások stb.
Az előírásszerű beszéd és megszólítások: ld. „alázatosan jelentem", katonai terminológia, katonás kifejezésmód. Ezek a külsőségek, jelek, szimbólumok, életmód és vi
selkedés kifejezték az altiszt helyzetét a társadalomban, illetve a hadseregben, és
megalapozták identitását.
„A honvédaltiszti tábori barna zubbonynak, az ezüstcsillagoknak, az ezüst kard
bojtnak hagyományokon alapuló parancsoló tekintélyét semmiféle joszabású zakó
nem tudja pótolni." 3 2
Mivel véleményem szerint a rangjelzés volt az altiszt társadalomban és a katonai
hierarchiában elfoglalt helyének legfontosabb l á t h a t ó jele — s egyben biztosítéka —,
ezért a következőkben az altiszti állomány előléptetési szabályaival foglalkozom.
A 7. sz. mellékleten (347. o.) feltüntettem az előléptetéshez szükséges várakozási
idő változásait. A táblázatról leolvasható, hogy a vezetés csak a kurzus vége felé
t u d t a megoldani az előmenetel problémáját. Nevezetesen azt, hogy az altiszt 1922ben 11 év szolgálati idővel m á r „kifutotta m a g á t " , nem volt tovább előlépési pers
pektívája. A másik probléma, hogy az egyes rendfokozatokon belül nem volt fizetési
fokozat szerinti tovább differenciálás (kivéve a tiszthelyettesnél: 1—2—3. fizetési
fokozat). 33
Abból a célból, hogy az anyagi megkülönböztetés az altiszti rendfokozatoknál is
éreihető legyen, 1924-ben lehetővé t e t t é k „...az altisztek legkiválóbbjai számára a
rangosztályba nem sorolt alhadnagyi rendfokozatot" 3 4 , amelynél három fizetési ka
tegóriát határoztak meg. E z t az intézkedést követte 1925-ben 35 az altiszti rendfoko
zat megváltoztatása. Megszüntették a főtörzsőrmesteri rangot és helyette tiszthe
lyettes elnevezéssel úgyszintén három fizetési fokozatot vezettek be. Az előresorolá
sok a magasabb fizetési fokozatokba minden kategóriánál 3 óv u t á n történhettek.

j; 27
28
29
30
31
32
33
34
35

Caesar Sgardelli: A nemzet, hálája. Az őrszem, 1943/9. sz., 1. o.
HL HM ein. 10. 1920. — 10553.
Uo.
Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp., 1971. 14—26. o.
Uo. 18. o.
Caesar Sgardelli: A honvéd altisztikar állástekintélye. Az őrszem, 1933/4. sz., 1. o.
HL HM ein. 10. 1922. — 8281.
Honvédségi Közlöny, 1924/20. sz.
Honvédségi Közlöny, 1925/13. sz.
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A fenti rendelkezések értelmében az altiszti rendfokozatok eképpen alakultak:
alhadnagy, 1—2—3. fizetési fokozat ;
tiszthelyettes, 1—2—3. fizetési fokozat ;
törzsőrmester (tüzérségnél főtűzmester), 1—2. fizetési fokozat;
őrmester (tüzérségnél tűzmester), fokozat nélkül.
Az 1942-es Előléptetési Szabályzat a várakozási időket majdnem duplájára emel
te, kitolva ezzel az alhadnagyi rendfokozat első fizetési fokozatának elérését 29 évre.
í g y m á r kellő rendfokozatbeli,,kifutás" volt biztosítva az altisztek számára.
Nagy jelentőséggel bírt az „altiszt" megnevezés megváltoztatása „honvéd tiszt
helyettesi karra" 3 6 . Az altisztek régi sérelme n y e r t orvoslást ezáltal, tudniillik, hogy
a megnevezésük megegyezett a különböző alantas m u n k á t végző polgári altiszte
kével. 37
A „tiszthelyettesi k a r " elnevezés bevezetése u t á n gratulál a volt ^altiszteknek" a
Honvéd Altiszti Folyóirat egyik szerkesztőségi tagja 3 8 : „Az új megnevezés bevezeté
se alkalmával a tisztikar is melegen üdvözli a tiszthelyettesi k a r t és osztozik abban
az örömben, amelyet a Legfelsőbb Elhatározás megjelenése alkalmával érez."
A háborúba való belépés u t á n pedig a vezetés — valószínűleg a krónikus tiszthiány
miatt — lehetővé t e t t e az altisztek számára az addig felettük elérhetetlen magas
ságban álló tisztikarba való bejutást is. 39 Létrehozták a „főtiszthelyettesek" állo
mánycsoportját, mely az „alantos tisztekkel" megegyező privilégiumokat élvezett.
Az ebbe az állománycsoportba való bejutást igen szigorú feltételekhez kötötték 4 0 ,
melyekkel i t t nem kívánok foglalkozni.
Az altiszti rendfokozatokban való előmenetel nem csak várakozási időhöz, hanem
különböző vizsgák letételéhez, általános feltételekhez és minősítési kritériumokhoz
is kötve volt.
1. Általános feltételeié1 :
— erkölcsi megbízhatóság,
— testi és szellemi rátermettség,
— szakmai tudás,
— a magasabb szolgálati beosztásra való alkalmasság,
— igazolt keresztény származás,
•— előző rendfokozatban eltöltött szolgálati idő,
— vitézségi kitüntetések,
— harctéri szolgálat t a r t a m a ,
— a forradalmak alatt szerzett hazafias érdemek.
2. Minősítési kritériumok*2 :
(az altiszteket közvetlen elöljárójuk évente köteles volt minősíteni, ami beke
rült a személyi anyagaik közé):
Előléptethetők :
— őrmesterré a legalább „megfelelő" minősítésűek;
—-törzsőrmesterré, akiknek az utóbbi 6 évben legalább 4 „ j ó " és legfeljebb 2
„megfelelő" minősítésük v a n ;
—-tiszthelyettessé, akiknek az utóbbi 6 évben legalább 4 „igen j ó " és 2 „ j ó "
minősítésük van ;
— alhadnaggyá, akiknek az utolsó 9 évben legalább 7 „ k i v á l ó " és 2 „igen j ó "
minősítésük van.
36 Honvédségi Közlöm/ (Szabályrendeletek), 1941/49. sz.
37 Merényi Mihály törzsőrmester: A honvédaltiszt és a társadalom. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1941/1. sz., 72. o.;
Mühlheiszler Károly számvevő főmester: Tiszthelyettesi kar. Az őrszem, 1927/3. sz., 6. o.
33 A „tiszthelyettesi kar" megnevezés jelentősége. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1941/10. sz., 72. o.
39 Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek), 1943/37. és 1944/20. sz.
40 Uo.
41 B—4. Előléntetési Szabályzat,. Bp., 1942. 10—12. o.
42 Honvédségi Közlöny, 1939/25. sz.
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3. Minden előlépésnél bizottság előtt szakmai és katonai vizsgát kellett tenniük.43
4. Alhadnaggyá történő előlépés előtt a leendő alhadnagy házasságát „állás
szerűség" szempontjából fokozott mértékben ismét el kellett bírálni.
Az altiszti kar kasztszerű elzárkózása az „alsó''' társadalomtól.
A nősülés szabályai és a társaság megválasztásának elvei
A hadsereg az állam eszköze. Politikai rendeltetése egyik lényegi tulajdonsága.
Hivatásos állománya — akár bevallja az adott rendszer, akár nem —• politikai célo
kat szolgál. Az altiszt az államhatalom reprezentánsa, képviselője. Ez is magyaráz
za, hogy vele szemben az állam magas politikai és erkölcsi követelményeket támaszt,
hogy magatartását szigorúbban szabályozza, mint a többi állampolgárét. Az altiszt
állásbeli kötelességei sok olyan kérdésre is kiterjednek, melyekben a társadalom civil
tagja elvileg szabad döntés előtt áll. Ez úgy valósul meg, hogy a hadsereg jogi intéz
ményeinek, szabályzatainak illetékessége átfogja tagjai magánéletének jelentős
szféráját is. írott és íratlan szabályok érvényesültek a feleség és a baráti társaság
megválasztásában. E szabályok betartása biztosította — az itt nem részletezhető
más társadalmi mechanizmusokkal együtt —, hogy az altisztek viszonylag zárt tár
sadalmi csoportot alkotva elkülönültek az „alsó" társadalomtól.
A Nősülési Szabályzat pontosan előírja, hogy a honvédség és a csendőrség hivatá
sos altisztjei házasságkötésük előtt kötelesek nősülési engedélyt kérni. Leírja az
„állásszerű"44 házasság feltételeit, az eljárás módját, az engedélyezésre jogosult pa
rancsnok szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét.
Az „állásszerű" házasság feltételei45:
a nősülendő
a) legalább 4% éve ténylegesen szolgál,
b) legalább 25*4 éves,
c) jó minősítésű,
d) rendezett anyagi viszonyok között él,
e) megélhetésének anyagi feltételei kellőképpen biztosítva vannak ;
az ara
a) szeplőtelen hírnevű,
b) feddhetetlen erkölcsű,
c) szerény igényű, vallásos és házias,
d) a nősülni szándékozó állásának megfelelő műveltségű,
e) az altiszti állásnak megfelelő, nagyszülőkig bezárólag tiszta keresztény szár
mazású,
f) tisztességes és nemzeti szempontból megbízható családból származik.
Az ara „szeplőtelen hírnevét", valamint a nősülendő állásának megfelelő társa
dalmi műveltségét és származását az illetékes lelkészi hivatal által kiállított és a
rendőrhatóság által megerősített bizonyítvánnyal kellett igazolni.
Az altisztek esetében a „megélhetés anyagi feltételeinek biztosítottsága" tulaj
donképpen a tiszti „kauciónak" felelt meg, de korántsem jelentett akkora anyagi
megterhelést a leendő menyasszony szüleinek, mint a tisztek nősülésénél.46 Ám még
43 B—4. Szabályzat. Előléptetési határozványok. Bp., 1926. 8. o.
44 Az „állásszerűségről" bővebben Mikics Lajos: i. m. 112—117. o.
45 A—57. Szabályzat, Bp., 1913.13. o. (Kiegészítve a 17883/eln. 10. —1937. sz. HM rendelettel); Praviczki András
őrmester: Nősülési emlékeztető. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1942/11. sz., 80—89. o.
46 Mikics Lajos: i. m. 116. o.
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mindig biztosította, hogy az altiszt a jobbmódú gazdák, iparosok, kereskedők, al
tisztek és kishivatalnokok47 lányai közül válasszon magának feleséget.
A „megélhetés anyagi feltételeinek biztosítottságát" kimerítette: vagy a meny asz szony nevére írt családi ház (saját lakás), vagy az ara keresete, vagy rendszeres
anyagi támogatás a lány szülei részéről (amelynek legkisebb összege a honvédség
normái szerinti havi étkezési pénz). Az egy szoba- és konyhabútor, valamint a ke
lengye biztosítása ezen felül kötelező volt. Az anyagi támogatásra az „örömapa"
főszolgabíró által hitelesített nyilatkozatban kötelezte magát, s ezt csatolni kellett
a nősülési kérvényhez.
A kérvény beadása után az alakulat parancsnoka altiszti gyűlést hívott össze,
ahol az altiszti kar döntött a házasság „állásszerűségének" kérdésében48. Az altiszti
gyűlés „igen" döntése esetén továbbították a kérvényt az engedélyezésre jogosult
(vegyesdandár-, 1939. januárja után: hadtest-) parancsnokhoz.
A vitézi címmel rendelkezők esetében az eljárás még bonyolultabb volt: az előbb
leírt tortúrát megelőzően az illetékes Vármegyei Vitézi Széktől kellett nősülési enge
délyt kérni — és kapni.
Ha bármelyik előfeltétel hiányzott, a nősülést nem engedélyezték és az elutasított
kérelemmel kapcsolatban fellebbezést benyújtani nem lehetett. Ha valaki engedély
nélkül kötött házasságot, azt a szabályzat szerint eltávolították a hadseregből, és
t—6 hónapig terjedő fogházzal büntették. Maguk az altisztek több cikkben foglal
koznak az „ideális feleség" jellemző tulajdonságaival.49 E cikkekben a praktikus
tulajdonságokról esik szó, szépségről és szerelemről nem tesznek említést sem.
Az eddigiekből világosan kitűnik, hogy az altisztek főként a kispolgárság elég
szűk és viszonylagos pontossággal körülírt rétegéből választották-választhatták
feleségüket. Ez biztosította — a vezetés céljainak megfelelően —, hogy az altiszt
nem nősült „rangon alul", és garanciát adott a megfelelő életszínvonal fenntartásá
ra is. Az eljárás bonyolultsága és a — lányos apa részéről — jelentős anyagi kiadások
ellenére az altiszttel kötendő házasság „jó partinak" számított az alsóbb rétegekbe
tartozó lányok számára.50
A következőkben a kasztjellegű elzárkózás másik mechanizmusát, a „társaság
meg válogatását" fogom áttekinteni.
A források alapján a társaság kiválasztására vonatkozóan a következő főbb muta
tókat találtam: a társadalmi állás, műveltségi szint, erkölcsösség, hazafiasság és
mértékletes életmód. Önmagukhoz méltónak a szintén állami alkalmazásban álló
tisztviselőket, tanítókat és az egyéb fegyveres testületek altisztjeit tartották. 51
Óvták őket az alantas társaságtól és a kétes hírű szórakozóhelyek látogatásától is.52
Az elkülönülés megkönnyítésére a helyőrségi székhelyeken és a nagyobb váro
sokban Altiszti Kaszinókat hoztak létre. A kaszinókban a „Honvéd Altiszti Folyóirat"
és „Az őrszem" cikkírói szerint színvonalas, pezsgő élet folyt. Sportolás, ismeret
terjesztő előadások, táncmulatságok, kirándulások stb. szervezése szerepelt a kaszi
nók repertoárjában.
Az alantas társadalmi rétegekkel való érintkezésben alapelv volt a korlátozott
47 Deményi Antal: Az önképző altiszt iránytűje. Bp., 1941. 310. o. E könyv — mely négy kiadást élt meg a kurzus
alatt —kizárólag az altisztek számára íródott. Valóban az „iránytű" szerepét töltötte be, mert leírja a kívánatos ma
gatartási és cselekvési mintákat, melyek követésével garantáltan előrehaladhatott az érvényesülés útján. Meleg ajánló
sorokat írt róla a Honvédségi Közlöny 1932/13. sz., a Magyar Katonai Szemle 1933/3. sz., Az őrszem 1932/7. sz., a Csend
őrségi Közlöny 1933/13. sz., a Csendőrségi Lapok 1933/7. sz., a Honvéd Altiszti Folyóirat 1935/1. és 1942/5. száma.
48 Caesar Sgardelli: Altisztek nősülésének felülbírálása. Az őrszem, 1929/3. sz., 1. o.
49 Vitéz Pálffy István tiszthelyettes: Altisztek nősülése. Az őrszem, 1927/6. sz., 7. o.; Bernhardt János honv. i. s.
tisztviselő: A feleség szerepe a honvédaltiszt életében. Az őrszem, 1931/11. sz., 2—3. o.; Tóth Miklós koronaőr őr
mester: A honvédaltiszt és a nősülés. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1935/6. sz., 90—92. o.; Darvasi János törzsőrmester:
Hogyan rendezze be az altiszt a magánéletét? Honvéd Altiszti Folyóirat, 1941/7. sz., 78—83. o.
50 Deményi Antal: i. m. 310. o.
51 Bujáki Imre törzsőrmester: Az altiszt a társadalomban. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1940/12. sz., 62—68. o.;
Kovács Gyula tűzmester: Tanulj, hogy nevelni tudj. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1940/10. sz., 72—76. o.
52 Horváth Lajos tiszthelyettes : Az altiszt magatartása és öltözködése nyilvános helyeken. Honvéd Altiszti Folyó
irat, 1941/6. sz., 81—83. o.
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interakció és a kimért, tartózkodó magatartás. „Érintkezésében az altiszt tanúsítsa
azt a rátartiságot, mellyel hivatása tekintélyének tartozik, de óvakodjék a gőgtől,
mely mögött rendesen nagy adag tudatlanság rejtőzik."53
A magasabb állású személyekkel szemben pedig a tökéletes alárendelődés, alázat
és kritikátlan engedelmesség kellett, hogy jellemezze az altisztet.54 Szemléletesen és
tömören fogalmazza ezt meg Deményi Antal: ,,Vitának katonák között, még a ma
gánéletben sincs helye. Fölfelé nem lehet, lefelé pedig nem szabad. A vita úgyis
meddő szószaporítás lenne, másrészt teljesen ellenkezik a katonás felfogással. Iktasd
elveid közé: inkább kétszer helyeselni, mint egyszer — feleselni."55 Ezek a megálla
pítások összecsengenek Durkheim megfogalmazásával, mely szerint az altiszti funk
ció az, amely legjobban igényli az alárendelődés és passzivitás készségét. Szerinte a
lemondási készség és a személytelen beállítottság annál erősebb, minél hosszabb ide
je tart az idomítás.56 Mivel a m. kir. honvédségben az altiszti kategóriába tartozók
viszonylag hosszú szolgálati idővel rendelkeztek, az előbbi megállapítása egyértel
műen vonatkozik ezek csoportjára is.
Az alantas helyzetű rétegek úri fensőbbseggel való lenézését, megvetését Weis
István is említi egyik munkájában. Okát abban látja, hogy a kishivatalnoki léthely
zet is úri hivatásnak számított57, és így a formaruhás altisztek különbeknek érez
hették magukat a munkásoknál és parasztoknál.
Látjuk tehát, hogy a kasztjellegú elzárkózás mechanizmusai a kurzus egészén át
meghatározták az altiszti kar társadalmi érintkezéseinek lehetséges körét és mi
lyenségét.
Az altisztképzés változásai. Konfliktusok az altiszti karban
A katonai vezetés számára a hadseregfejlesztés minden periódusában gondot oko
zott a megbízható és egységes hivatásos altiszti kar létrehozása, számbeli növelése, s a
korszerű háború követelményeinek megfelelő tudással rendelkező altisztek kiképzé
se. A békeszerződés engedélyezte hadseregben az 1920-as évek elején zömmel
olyan altisztek vállaltak továbbszolgálatot, akik az első világháborút végigharcol
ták. Ez az emberanyag a megbízhatóságot illetően megfelelő volt, de nem rendelke
zett mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a katonai vezetés megkövetelt
tőle. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak: legyen jó vezető, kiképző
és nevelő, továbbá vívja ki a társadalom különös megbecsülését tudásával, magatar
tásával és jellemével.58
E követelmények hiánya abból adódott, hogy korábban a hivatásos altisztek ki
választása a csapatokra volt bízva. Az első világháború előtti időszak altisztjeinek
hivatása főként a belszolgálat ellátásában merült ki : a fegyelem és belrend fenntar
tása, a parancsok végrehajtásának aprólékos ellenőrzése, anyagkezelés és karban
tartás volt az altiszt fő feladata. Mint kiképző vajmi kevéssé jött számításba. A fontosabb szolgálati ténykedéseket az alosztálynál szolgáló tisztek látták el. Harcvezetésben csak mint rajparancsnok vehetett részt, önálló vezetőként — az akkori
felfogásnak megfelelően — csak igen kivételesen, különös egyéni rátermettség esetén
alkalmazták. 59 A követelmények alacsony foka az altiszttől nem igényelt különleges
felkészültséget. Alapkövetelményként csak az írás-olvasást szabták meg. A hiányzó
ismereteket a katonai kiképzés, illetve az altisztképzés során pótolták. Mindez
53
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Vitéz Barakonyi Ágoston: A szolgálatvezető részletes és az altiszt általános kötelmei. Veszprém, 1943. 2.
Uo. 1. o.
Deményi Antal: i. m. 92. o.
Emile Durkheim: Az öngyilkosság. Bp., 1982. 220. o.
Weis István: Hazánk társadalom rajza. Bp., 1942. 85., 128. és 156. o.
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Uo. 70. o.
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érthető volt ebben az időszakban, mivel a csapatok technikai ellátottsága és a fegy
vernemek közötti együttműködés nem volt olyan magas színvonalú, mint a háború
utáni időszakban.60
A csapattestek rendelkezésére álló emberanyag erkölcsileg általában megfelelő
és megbízható volt. A békeidőszak négy-, három-, illetve kétéves tényleges szolgálata
lehetővé tette, hogy altiszteknek a legmegfelelőbb katonákat válasszák ki. Ám nem
csak a kiválasztás, hanem az altisztek kiképzése is a csapatokra volt bízva. A több év
tizedes nyugalom, a nagyobb katonai megrázkódtatások nélküli fejlődés lehetővé
tette, hogy a hadseregvezetés továbbszolgáló rendszer alapján képezze ki altisztjeit.
Ilyen altiszti karral kezdte meg az ellenforradalmi rendszer katonai vezetése a
hadsereg kiépítését.
A vezetés — a jövőre gondolva — a meglevő altiszti káderállomány felfrissítésére
és utánpótlására is törekedett. Azokból a tisztesekből, akik e pályára jelentkeztek,
igen nagy gonddal és alapos nyomozó munkával válogatták ki a rendszer számára a
legmegbízhatóbbakat. Ezeket azután a csapatoknál szervezett altiszti tanfolyamokon
képezték ki. A csapattesten belüli altisztképzésnek egyaránt voltak előnyei és hát
rányai. Előnyként jelentkezett, hogy saját elgondolásuknak megfelelően képezték
ki őket. Hátrányt jelentett viszont, hogy a csapatok a kiképzést nem központi terv
szerint hajtották végre, és ebből adódóan hadseregszinten nem volt biztosítva a ki
képzés egyöntetűsége. E hátrányt súlyosbította, hogy az engedélyezett kis tiszti
létszámból a csapatok nem tudtak állandó altisztképző keretet biztosítani. Gyakor
latilag ez azt jelentette, hogy az altiszti tanfolyamokon a kiképzést azok irányították,
akiket az adott időszakban a csapatparancsnokságok éppen nélkülözni tudtak.
A katonai vezetés, látva a hibákat, az egységes hivatásos altiszti kar létrehozása
érdekében, 1924-ben megszervezte az első központi altisztképző iskolát Örkényi
Magyar Királyi Altisztképző és Nevelő Iskola elnevezéssel.61 Az első évfolyamra
pályázat útján lehetett jelentkezni.62
A jelentkezőknek felvételi vizsgát kellett tenni. A felvételin nem volt magas a
mérce : szöveg írása tollbamondás után, rövid olvasmány tartalmának felmondása
és a négy számtani alapművelet végzése egész számokkal ezerig.
Egyéb feltételek :
— 6 elemi iskolai vagy 2 polgári iskolai végzettség ;
— kifogástalan erkölcsi magaviselet ;
— a korhatár 14—18 év j
— magyar állampolgárság ;
— testi alkalmasság.63
Az iskola alapvető feladatának megfelelő számú és minőségű csapataltiszt kikép
zését tekintették. A növendékek két irányú kiképzésben részesültek: katonai szolgá
lat terén elméleti és gyakorlati kiképzést, általános műveltség terén pedig elméleti
képzést kaptak. Biztosítani kívánták, hogy a végzett növendékek egyrészt csapat
altisztként, másrészt 12 évi szolgálat után honvédségi tisztviselőként is alkalmazha
tók legyenek. A hazafias és erkölcsi nevelésre különös gondot fordítottak. A tanulmá
nyi időt négy évben határozták meg. Ez idő alatt a növendékeknek teljes (és ingye
nes) ellátást biztosítottak. 64 Az első évfolyamra felvehető növendéklétszám 154 fő
volt.65
Az iskola csak egy évig működött Örkényben. Az 1925—1926-os kiképzési év már
Jutáson kezdődött a Magyar Királyi Jutási Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet
ben.66
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Az új helyen megindult kiképzés már több oldalú volt. A katonai vezetés elvetette
azt az elgondolást, hogy mindenoldalú katonai kiképzést adjon a növendékeknek.
Bevezették a fegyvernemi képzést. Ebből adódóan változás történt a kiképzés rend
szerében is. Az első évfolyamra felvett növendékek gyalogsági kiképzést kaptak. 67
Ezt követően válogatták ki a növendékeket a többi fegyvernemhez: lovasság, tü
zérség, utász, összekötő, autó-vonatszolgálat. (A gyalogsághoz felvett fiatalok kép
zése változatlan maradt.) 68 A felvételi vizsga anyagában is változás történt, mert az
egyes fegyvernemek magasabb előképzettséget kívántak a jelöltektől. Ebből adó
dóan a pályázók most már az elemi, illetve középiskolai végzettségük szerint külön
csoportokban vizsgáztak.69 Ekkor már a hat elemivel rendelkezőknek sem volt ma
tematikából elégséges a négy alapművelet elvégzése ezerig, hanem a gyakorlati
életből vett feladatokat is meg kellett oldaniuk.70
Az iskola kiképzési tapasztalatai alapján a következő években a felvételi vizsgák
követelményei egyre magasabbak lettek. Ez érthető, hiszen a haditechnika fejlődé
se, számos új támadó- és védőfegyver megjelenése, magasabb tudást követel meg a
későbbi csapataltisztektől. Bevezették a képességvizsgálatot is, ami kiterjedt a lá
tásra (szemmérték, látás a terepen nappal és éjjel), a figyelemre (helyzetkép, betű
kihúzás stb.), emlékezés (szavakra, formákra), testi ügyesség (hajlékonyság, kitar
tás stb.). 71
A katonai iskola eredményes befejezése egyben a középiskola négy osztályának el
végzését is jelentette. 72
A végzett növendékek tanulmányi eredményüknek megfelelően léptek elő tisz
tesekké. Szakaszvezetővé, aki jeles, tizedessé, aki jó, őrvezetővé, aki elégséges összeredménnyel végzett.73
A négyéves altisztképzőt végzettek az előléptetéseknél előnyben részesültek a csa
patok által nevelt tisztesekkel és altisztekkel szemben. Míg az utóbbiaknak az elő
léptetésükhöz különböző szintű bizottságok előtt elméleti és gyakorlati vizsgát kel
lett tenniük, addig az iskolát végzetteknek csak az alhadnagyi rendfokozatba való
előléptetéskor kellett bizottság előtt vizsgázni.74
Az iskolát végzettek számára az előléptetéshez előírt várakozási időt is kedve
zőbben határozták meg. (7. sz. melléklet, 347. o.). Az előléptetés egységesítése csak
1931-ben történt meg75 HM rendelettel, ami módosította az 1926-os „Előléptetési
Határoz ványokať '.
A Jutási Altisztképző és Nevelő Intézet, majd később a Magyar Királyi „Kinizsi
Pál" Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet 76 kiképzési rendszere nem váltotta be
a katonai vezetés reményeit. Ennek következtében 1931-ben megkezdték az előké
születeket az intézet átszervezésére.77
A vezetés felismerte az altisztképzésben megmutatkozó ellentmondásokat. A csa
pataltisztképző intézet előnyeit a következőkben lehet összefoglalni : a kiképzés már
központi elképzelés és irányítás alatt történt. Az intézet megfelelő középiskolai vég
zettséget is adott. Mivel az ifjúkor határán lévő fiatalokat vették fel, politikai, világ
nézeti ós a korral járó egyéb tapasztalatlanságuk folytán könnyen nevelhetők vol
tak. Fenntartás nélkül elfogadták és magukénak vallották a rendszer ideológiáját.
Ennek az iskolarendszernek azonban megmutatkoztak a hátrányai is: a növendé67
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kek minden katonai előképzettség és csapatszolgálat nélkül kerültek az iskolára.
18—20 évesek voltak, amikor első csapatbeosztásukat elfoglalták. Elméleti kikép
zésük a kor követelményeihez képest megfelelő volt ugyan, de oktatási és módszer
tani tapasztalatokkal lényegében nem rendelkeztek. így a csapatokhoz csak azt vit
ték magukkal, amit az iskola gyakorlati kiképzése adott-adhatott számukra. Hát
rányként jelentkezett az is, hogy azonos korúak voltak a legénységi állománnyal,
amiből néha aztán súlyos konfliktusok is adódtak. Tekintélyük megóvása érdekében
nemegyszer visszaéltek beosztásukkal és rendfokozatukkal, s ez igen sokszor durva
sághoz, kegyetlenséghez vezetett.
A vezetés gyakorlati intézkedésekkel akart javítani a helyzeten. Az 1932. április
20-i Vezetési Értekezleten határozat született a „Kinizsi Pál" Csapataltisztképző
és Nevelő Intézet átszervezéséről.78 Ezzel kapcsolatban 1934-ben adták ki a konkrét
HM rendeletet, ami részletesen szabályozza az átszervezés mikéntjét, a létszámot, a
felvétel rendjét stb. 79 Ennek értelmében az iskolára felvett növendékeket olyan csa
pattisztesekből toborozták, akik legalább három éve már alakulatnál szolgáltak.
A képzés ideje két évre csökkent. A „civil" tananyag a polgári fiúiskolák első és má
sodik osztályának anyagát ölelte fel, s e két osztály elvégzéséről végbizonyítványt
kaptak. 80 A végzett növendékeket a második év végén díszes külsőségek között avat
ták őrmesterré.
Az iskola nevét is megváltoztatták: Magyar Királyi „Kinizsi Pál" Honvéd Csapat
altisztképző Iskola lett az új hivatalos megnevezés.
Az iskola kiképzési célkitűzései81, mivel ezeket már a háborúra való felkészülés
követelményei határozták meg, újszerűek:
— Olyan altisztek képzése, akik háború esetén mint, szakaszparancsnokok, ön
állóan meg tudják oldani a reájuk bízott feladatokat;
— békében a belszolgálat ellátásán túl az újonckiképzést teljes értékűen, önállóan
tudják vezetni, képesek legyenek az alosztálynál szolgálatot teljesítő tiszteket he
lyettesíteni és a legénység nevelésében a tiszteket támogatni;
— meg kell adni a feladatok ellátásához szükséges általános műveltséget. Ennek
érdekében a kiképzési anyag elsajátításán kívül a polgári iskola két osztályát is el
kellett végezni a két év alatt;
— erős, ügyes, fizikai fáradtságot, nélkülözést elviselni tudó katona képzése, hogy
az altiszt hivatását mind békében, mind háborúban be tudja tölteni.
A nevelési célok82 kevésbé újszerűek:
— A rendszerhez való hűség és feltétel nélküli áldozatvállalás ;
— a tisztikarhoz való hűség, vak engedelmesség, a parancsok gondolkodás nélküli
végrehajtása.
Ilyen követelményeknek csak azok az emberek feleltek meg, akik már a csapat
szolgálatuk ideje alatt bebizonyították megbízhatóságukat, rátermettségüket.
Az iskolára való vezénylés önkéntes jelentkezés alapján, a 3 évi csapatszolgálat
letöltése után vált lehetségessé. A csapattesteknél szelektáló vizsgákon bírálták el,
hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az ismeretekkel és adottságokkal, amelyek
alapján várható, hogy az iskola elvégzése után alkalmas lesz az altiszti állás betölté
sére. A csapatok e vizsgákat komolyan vették, mert az iskola elvégzése után az álta
luk vezényel tekét kapták vissza. Az így kiválasztott jelöltek a honvédség központi
képességvizsgáló intézetében újabb vizsgán estek át. 83 A vizsgálaton a legalább jó
eredményt elért jelentkezők kerülhettek vezénylés útján az iskolára. A kiválasztás
78
79
80
81
82
83

Hetes Tibor—Morva Tamásné: i. m. 410. o.
HL HM ein. 1. a. 1934. —108881.
Uo.
Császár László: Az altisztképzés. Magyar Katonai Szemle, 1939/2. sz., 69—78. o.
Uo.
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az iskolán tovább folytatódott, mégpedig két irányban. Egyrészt önkéntes formá
ban, amikor a növendék maga leérte a csapathoz való visszavezénylését, mert úgy
látta, hogy nem t u d eleget tenni a kiképzési követelményeknek, másrészt az iskola
tisztikara is végzett szelektálást, amelynek során a nem megfelelőket eltávolították
az iskoláról.
Az iskola szervezése a fegyvernemi kiképzés követelményeit szem előtt t a r t v a a
következőképpen alakult :
— Iskolaparancsnokság.
— 1 gyalogzászlóalj, három puskás századdal és egy nehézfegyver alosztálykeret
tel, ahol a gyalogság és a kerékpáros alakulatok, valamint a gépkocsizó gyalogság
növendékei,
— 1 gyorsosztag, ennek keretében a lovasság és a páncéljárműves csapatok növen
dékei,
— 1 tüzérosztag, ennek keretében a tábori és légvédelmi tüzérség növendékei,
— 1 műszaki és híradó osztag, ennek keretében a műszaki és a híradó csapatok,
valamint a csapatárkász és csapattávbeszélő alakulatok növendékei nyertek kikép
zést.
A kiképzésben a gyakorlati szempontok érvényesültek. Különösen nagy figyelmet
fordítottak arra, hogy a növendékek a tűzfegyverek kezelését és használatát tökéle
tesen elsajátítsák. A fegyvernemi növendékek tűz vezetői kiképzést is kaptak. Köve
telmény volt, hogy a fegyvernemen belül rendszeresített minden fegyvert kezelni
tudjanak. í g y pl. a puskás alosztálynál tanuló növendékek a gyalogsági fegyveris
meretekben — mint kezelők, oktatók és tűzmesterek — tökéletes és alapos kikép
zést kaptak. A gyalogsági nehézfegyverekhez (géppuska, aknavető, páncéltörő ágyú
stb.) mint kezelők, kifogástalan kiképzést nyertek, sőt szükség esetén a nehézfegy
verek kezelésének oktatásánál mint o k t a t ó k a t is fel lehetett használni őket. Arra is
törekedtek, hogy a különböző harceszközök megismertetésével megadják a fegyver
nemi együttműködés alapját raj-, illetve szakaszkötelékben.
A kiképzés téli és nyári időszakra tagozódott. A téli időszak októbertől márciusig
t a r t o t t . Ez idő alatt az általános katonai tantárgyakból, valamint a polgári iskola
tananyagából t a r t o t t á k a t a n t e r m i foglalkozásokat. Mivel az oktatóvá és nevelővé
való képzés gyakorlatiasan történt, a foglalkozások egy részét ebben az időszakban
is a terepen t a r t o t t á k meg. 8 4
A nyári kiképzési időszak áprilistól augusztusig t a r t o t t , s a vezetővé, szakasz
parancsnokká stb. való kiképzést szolgálta. Ekkor t a n u l t a meg a növendék a gya
korlatok keretében alkalmazni mindazt, aminek csak az elméleti alapját k a p t a meg
a téli kiképzés folyamán.
A nyári időszak augusztusban komplex gyakorlattal zárult. A növendékek ezen
a gyakorlaton — a ludovikásokkal együtt — gyorscsapatok, repülők stb. bevonásával
a d t a k számot az egész kiképzési évben tanult anyag elméleti és gyakorlati elsajátí
tásának fokáról.
A komplex gyakorlat többek között azt a célt is szolgálta, hogy a jövendő tisztek
és altisztek már az iskolai kiképzés idején közelebb kerüljenek egymáshoz.
A n y á r i kiképzési időszakban egy bizonyos időre csapatokhoz vezényelték a nö
vendékeket, hogy mint gyakorló oktatók és parancsnokok, megtanulják alkalmazni
az iskolán tanultakat. Az idegen terephez való szoktatást szolgálták a kihelyezések,
amit minden fegyvernemnél megtartottak.
A növendékek az elméleti és gyakorlati tudnivalók többségét a szabályzatokból
sajátították el. De meg kell említeni, hogy az iskola saját kiadású tankönyveket is
használt, amelyeket az iskolán tanító tisztek és tanárok írtak. Ilyen volt például
84 Almást Mihály törzsőrmester: Jutás. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1940/1. sz., 82—80. o.
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H o r v á t h Andor: Tereptan a jutási csapataltisztképző iskola számára; Szatlmayer
J á n o s : A m agyar nyelvoktatás J u t á s o n ; Demény Attila: Jellem, önnevelés stb.
Ezek a tankönyvek egyszerűen voltak szerkesztve. A példák és a leírt módszerek
könnyen érthetőek és világosak voltak, figyelembe vették a növendékek iskolai elő
képzettségét. A tankönyvek mellett szemléltető ábrákkal ellátott kiképzési segéd
leteket is kiadtak.
A testnevelés, sportolás fontos helyet foglalt el a kiképzés tematikájában. A nö
vendékek szakképzett oktatók vezetésével úszás, atlétika, cselgáncs, síelés, lovaglás
stb. sportágakban nyertek alapos kiképzést. Előszeretettel rendeztek sport- és ka
tonai terepversenyeket, s a legjobb helyezést elérteket benevezték a hadsereg-sport
versenyekre. El kell ismerni, hogy az iskola nevelői e területen jelentős eredménye
ket értek el. Erről számtalan írás tanúskodik a Honvéd Altiszti Folyóiratban.
Az iskola anyagi ellátottsága a körülményekhez képest jó volt. A*kiképzés bizto
sítása érdekében műszaki és közelharcpálya, gépkocsi-, távíró- és távbeszélő-gépter
mek, fizikai és természettani szertár, lovardák, hajtópálya állt a növendeki állomány
rendelkezésére, s így lehetővé vált az elméleti és gyakorlati tudnivalók alapos elsa
játítása.
A nevelési célkitűzések következetes gyakorlati megvalósítása igen fontos helyet
foglalt el az iskola életében. A megbízhatóságra, a másodpercnyi pontosságra, a kí
nosan precíz rendre ós a vakfegyelemre való nevelés érdekében a napi élet és a ki
képzés minden adandó lehetőségét felhasználták. 85
Az alosztályparancsnokok kül- és belpolitikai tájékoztatókat tartottak. 8 0 A nemzeti
ünnepek alkalmával parádés díszelgéseket és ünnepségeket rendeztek. A vallási ne
velést is fontosnak t a r t o t t á k . Protestáns imaterem, valamint római katolikus ká
polna volt az iskola területén. A különböző katonai védőszenteket is megünnepelték.
E szentek névnapját hazafias előadás és mulatság keretében ülték meg, ahová meg
hívták a többi fegyvernem képviselőit is.
A növendékek részére szabadságot biztosítottak a kiképzés fáradalmainak kipihenésére. A tanulmányi szüneteket a növendékek otthon tölthették, családjuk kö
rében (összesen 30 nap 8 7 ).
A névadó Kinizsi Pál külön kultusz tárgya volt. Dr. Rácz Béla főlelkész, az iskola
protestáns hallgatóinak lelkipásztora ezt írta róla : „ A magyar faj katonai felsőbb
rendűségének megtestesítője volt ... Kinizsiben n é p ü n k éppen azt az embert l á t h a t t a
meg, akiben összesűrítve találta mindazt a vonást, ami lelke eszményképe volt:
szegény származás, elképesztő katonai virtus, a nemesek, főrendek fölé való emel
kedés, saját emberségéből." 8 8 Kinizsinek J u t á s községben szobrot emeltek és minden
év november 29-én katonai díszelgéssel egybekötött ünnepségen emlékeztek meg az
iskola névadójáról. 8 9 A Kinizsi-tradíciók ápolására külön múzeumot rendeztek be
az iskolán és időszakonként ellátogattak a nagyvázsonyi Kinizsi-várba is. Állandóan
visszatérő gondolat Kinizsi Pállal kapcsolatban, hogy szegény jobbágyból lett azzá,
amivé lett. 9 0 Azt a gondolatot, hogy jobbágyból is lehetett hadvezér, nem véletle
nül plántálták a többségében szegényparaszti származású növendékek fejébe. Ter
mészetesen a katonai vezetés a háború kezdetéig még a lehetőségét 91 sem latolgatta
annak, hogy a legtehetségesebb altisztekből tiszteket képezzen, csupán arra töreke
dett, hogy a leendő altiszteket ily módon is magához láncolja.
Az altisztképzés eredményességét a katonai szakirodalomban több helyen bírál85 Uo.
86 Császár László: Az altisztképzés. Magyar Katonai Szemle, 1939/2. sz., 77. o.
87 HL HM ein. 1. a. 1934. — 108881.
88 Dr. Rácz Béla: Kinizsi Pál. Jutás, 1940.
89 Kinizsi nap Jutáson. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1940/4. sz., 78—82. o.
90 Ruttkay Árpád irodamester: Kinizsi Pál. Âz őrszem, 1930/2. sz. 1. o.
91 Radnóczi Antal: Csapataltisztek átvétele csapattiszti állományba. Magyar Katonai Szemle, 1941/2. sz., 421—
428. o.
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t á k a szakírók. A bírálatok szerint az iskola nevelési célkitűzéseit nem — vagy csak
részben — sikerült megvalósítani.
A cikkírók mindannyian problémaként vetik fel az altisztképzéssel kapcsolatban,
h o g y nem nevel önállóságra és nem kelti fel a művelődés utáni igényt.
Az altiszti kar nem volt egységes. A fellelt dokumentumok alapján úg}^ tűnik,
hogy az érdekellentétek k é t csomópontban sűrűsödtek össze :
a) A csapatnál szolgáló idősebb, iskolát nem végzett altisztek bizonyos előítélettel
fogadták az iskoláról kikerült altiszteket, m e r t féltették az állásukat, beosztásukat a
fiataloktól.92 Lenézték őket, mert attól t a r t o t t a k , hogy tapasztalatlanságukból adódó
baklövéseikkel lejáratják az altiszti kar tekintélyét. Az a gyakorlati tapasztalat,
amivel az idősebb altisztek rendelkeztek, lehetővé t e t t e , hogy nem egy esetben nehéz
helyzetbe hozzák a legénység előtt a fiatal altiszteket. Az utóbbiak jobb elméleti
képzettség birtokában más területen j á r a t t á k le az idősebb bajtársaikat.
b) További problémaként jelentkezett az irodai m u n k á t végző és a csapataltiszti
teendőket ellátó altisztek közötti konfliktus. Az irodai altiszt csinált végeredményben
igazi altiszti karriert. Hiába írta az egyik altiszt, hogy az „...iroda-altiszt, aki ma
irodában teljesít szolgálatot, valamikor csapatnál kezdte pályafutását, s legtöbb
esetben három-négyévi csapatszolgálat u t á n került irodába." 9 3 Mindez nem oldotta
meg az ellentéteket. Az irodán dolgozó altiszt fizikailag nem volt úgy igénybe véve,
m i n t a csapataltiszt. Pihenése, munkaideje viszonylag normálisnak volt tekinthető.
Ezzel szemben a csapataltiszt a nagyobb fizikai megterhelés m i a t t előbb vált alkal
m a t l a n n á és más beosztásba helyezése tehertételt jelentett a katonai vezetés számára.
Sérelmes volt a csapataltiszteknek az is, hogy az altiszti karon belül nem ők voltak
a hangadók, annak ellenére, hogy ők voltak többségben. Az irodai altiszt ismerte leg
jobban az altiszti karra vonatkozó rendeleteket. Tájékozottabb, jobban értesült volt,
mint a csapataltiszt, és ezt az előnyt fel is használta a maga javára.

Az altiszti kar társadalmi

összetétele

A magyar királyi honvédség hivatásos állományának származását eddig két jelen
tősebb munka vizsgálta. Az első 94 , amely — bár csak érintőlegesen — e témakörrel
foglalkozik, egy szerzőpáros munkája. Vizsgálják a Ludovika Akadémia végzős nö
vendékeinek adatait 1920 és 1940 között.
A második műben Szakály Sándor a katonai elit adatait elemzi igen sokoldalúan. 95
E két munka adatai alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a hivatásos tisztek
d ö n t ő többsége a hivatalnok-tisztviselő-alkalmazotti rétegből származott s — a köz
hiedelemmel ellentétben — nem az arisztokráciából.
A hadsereg hivatásos állományának másik — bár létszámában kisebb — jelentős
csoportja eddig kívül m a r a d t a vizsgálódások körén.
K u t a t ó m u n k á m kezdetén — olvasmányaimból kiindulva — az volt a hipotézisem,
hogy az altisztek döntő többsége a mezőgazdasági népesség legalsó rétegéből került
ki. Erdei Ferenc 9 6 is azt írja : „Altisztnek, hivatalszolgának, csendőrnek, rendőrnek,
ú g y futnak a szegényebb parasztok, mint gyermek a játék u t á n . "
A Hadtörténelmi Levéltárban & H M Ein. 10. osztály anyagai foglalkoznak az altisz
t e k ügyeivel. Ezen iratok között találtam egy jelentéssorozatot 9 7 minden alakulat
92 Tornyi Győző testőr-törzsőrmester: A megérdemelt tisztelet. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1939/7. sz., 82—84. o.;
Caesar Sgardelli: Csapataltiszt. Az őrszem, 1933/10. sz., 1. o.
93 Béres Benedek törzsőrmester: Csapataltiszt, irodai altiszt. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1935/11. sz., 82—85. o.;
Fekete János törzsőrmester: Csapataltiszt — irodai altiszt. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1940/7. sz., 86—88. o.
94 Godó Ágnes—Sztana Béla: A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Bp., 1965. 204—207. o.
95 Szakály Sándor: A magyar katonai elit 1938—1945. Bp., 1987. 77—78. o.
96 Erdei Ferenc: Parasztok. Bp., 1973. 173. o.
97 HL HM ein. 10. 1926—10553.
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parancsnokától a HM 10. osztály számára, melyek az altisztek következő adatait
tartalmazzák : név, rendfokozat, hivatásos állományba vétel előtti foglalkozás, családi
állapota és gyermekeinek száma. A vaskos dosszié feldolgozásából nyertem a követ
kező adatsort, amit a polgári kereső férfi népesség foglalkozási adataival 98 hasonlítok
össze.
Polgári kereső j'érfi
népesség foglalkozás
szerinti megoszlása
(1930)

Az altisztek előző
foglalkozása
(1926.jan.l.)
o/
/o

N

/o

1 529 768

55,24

2993

58,37

30 879

1,12

17

0,33

Ipar

688 274

24,85

1267

24,70

Kereskedelem

124 345

4,49

333

6,49

3 193

0,12

—

0,00

Közlekedés

87 739

3,17

73

1,42

Közszolgálat és szabad
foglalkozás

58 922

2,13

191

3,72

Napszámosok

40 056

1,45

34

0,66

Cselédek, szolgák

10 139

0,35

37

0,72

171 624

6,20

103

2,01

24 275

0,88

81

1,58

2 769 214

100,00

5129

100,00

Őstermelés
Bányászat, kohászat

Hitel

Hivatalnokok
Egyéb foglalkozások
ÖSSZESEN

N

Megjegyzések (a táblázat első oszlopához) :
1. Az őstermelők számából levontam az 50 hold feletti birtokosok és bérlők számát;
2. A „bányászat-kohászat" és a „hitel" létszámából levontam az önállók számát;
3. A kereső férfi népesség összlétszámából levontam a véderő létszámát és a nyugdíjasok
tőkepénzesek létszámát.

Az első — azonnal szembetűnő — jellegzetesség, hogy az altisztek foglalkozási
struktúrája szinte tökéletes pontossággal leképezi a polgári szféra foglalkozási szerkezetét.
Ha jól meggondoljuk, ez nem meglepő. Hiszen a táblázat első fele egy elmaradott,
fejletlen iparral és mezőgazdasággal rendelkező társadalmat tükröz. Az ország gazda
sági fejlettsége pedig egyfelől meghatározza a hadsereg technikai színvonalát, s a
káderek szükséges és lehetséges szakképzettségét, másfelől determinálja a rekrutáció bázisát is.
A második lényeges jellemző, hogy az altisztek 83,07%-a paraszt volt, vagy vala
milyen kisiparos, Uletve annak alkalmazottja. (Az itt — terjedelem miatt — nemv
98 Az 1930. évi népszámlálás. VI. rész. Magyar Statisztikai Közlemények, Űj sorozat, 114. k- Bp., 1941. 180—
182. o.
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közölhető részletes adatok szerint, az altisztek közül — ,,bezupálásukat" megelő
zően — csak 10 fő volt gyári munkás!)
Ü g y tűnik, hogy szignifikáns eltérés csak a hivatalnokok esetében van, a civil
szféra javára. Erre logikusnak látszó magyarázat, hogy a hivatalnoki lét magasabb
presztizzsel j á r t a társadalomban.
Eredeti hipotézisem nem igazolódott teljesen, mivel a paraszti származást én jóval
nagyobb arányban v á r t a m .
Következtetéseim érvényességét rontja — bár szerintem nem kérdőjelezi meg — a
fellelt adatbázis foghíjas volta. Olyan lényeges adatok, mint születési hely, előző
lakóhely, szülők foglalkozása, szülők vagyoni helyzete, nem szerepeltek a feldolgozott
iratanyagban. A tiszti és altiszti állomány származásának összehasonlítása így csak
kisebb fenntartásokkal fogadható el, mivel — az idézett müvekben — a tisztek ese
tében az apák foglalkozását vizsgálták.
Nézzük, hol helyezkedik el az altisztek csoportja Erdei Ferenc társadalomképé
ben".
,,A többségük paraszteredetű vagy vidéki-falusi kisiparosféle származék, ... nem
úri réteg ez, azonban az alsó tagozata az ilyen értelmű fölső társadalomnak: nem
zeti alsó osztály ... munkaviszonya a tisztviselőéhez hasonlóan állandósított és in
tézményesített. Tehát havi fizetést kap, nyugdíja van, szóval egzisztenciája alacso
n y a b b szinten ugyan, de éppúgy biztosított, mint a tisztviselő középosztályé. ... Egész
tevékenysége éppen úgy, mint tudata, ebbe a társadalomszerkezetbe kötik. ... Ilyen
formán egész létében k ö t ö t t kispolgárság, amely eltérően az igazi kispolgárságtól,
egy konzervatív társadalomszerkezet fegyelmébe illeszkedik bele, t e h á t nemzeti
kispolgárság."
Látjuk, hogy az Erdei által felsorolt fő jellemzőknek az altisztek tökéletesen meg
felelnek, tehát a nemzeti kispolgárság szerves részét alkotják.
Arra vonatkozóan, hogyan definiálják az altisztek helyüket a társadalomban,
m á r ezt megelőzően is történtek utalások (nősülés, társaság megválasztása). E z t
próbáltam meg pontosabbá tenni.
Az írásos anyagból kitűnik, hogy az altisztek saját foglalkozásukat még úri pályá
nak^ tartják, mely középosztályi^1 helyzetet biztosít számukra. Sőt az egyik cikk
író — teljes komolysággal — értelmiségiként 102 definiálja helyzetét!
Az altisztek tehát foglalkozásváltásukat felfelé való mobilitásként élték meg, és
helyzetüket magasabbra értékelték a valóságosnál is.

Az altisztek

életmódja

Életmódjukról, életvitelükről kevés írásos anyag áll rendelkezésre. Ezek feldolgo
zásával próbáltam viszonylag pontos képet nyújtani.
Losonczy Ágnes 103 szerint a kispolgár értékei : családcentrikusság, felfelé törekvés,
az emberek becsülésének elnyerése, az anyagiak jó beosztása és a biztonságra törekvés.
A Honvéd Altiszti Folyóirat ilyen tárgyú cikkei is az egyszerűségre 104 , becsületes
ségre 105 , családcentrikusságra és takarékosságra 1 0 6 ösztönzik az altiszteket. Óvják
99 Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között (1.) Valóság, 1976/4. sz., 52. o.
100 Deményi Antal: i. m. 147. o.
101 Vitéz Both Vilmos őrmester: Az altiszt önképzésének szükségessége és eszközei. Honvéd Altiszti Folyóirat,
1941/4. sz., 71—76. o.
102 Merényi Mihály törzsőrmester : A honvédaltiszt és a társadalom. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1941/1. sz., 70—73. o.
103 Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Bp., 1977. 175—184. o.
104 Darvasi János törzsőrmester : Hogyan rendezze be az altiszt magánéletét. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1940/2. sz.,
70—73. o.
105 Tóth Miklós őrmester: A honvédaltiszt és a becsület. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1935/1. sz., 58—61. o.
106 Marosvölgyi Attila őrmester: Mit vár a nemzet a honvéd tiszthelyettestől? Honvéd Altiszti Folyóirat, 1942/12.
sz., 62—65. o.
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őket a fényűzéstől, nem ajánlják a túl nagy lakást és a cselédtartást 1 0 7 , mert az is sok
pénzbe kerül; a nagytakarítást viszont célszerűnek tartják takarítónővel végeztet
ni. A lakás berendezésénél pedig az otthonosság, egyszerűség, kényelem, tisztaság és
rend a kulcsszavak.
Bourdieu 108 szerint a kispolgár a lehető legkevesebbre, ha ugyan nem egykére kor
látozza gyermekeinek számát, engedelmeskedve ezzel a felemelkedési vágyával
kapcsolatos kényszereknek. K u t a t á s a i m során magam is az előzővel egybecsengő
megállapításokra j u t o t t a m . A következő táblázat a családonkénti gyermekszámot
mutatja 1 0 9 1926. január l-jén. Sajnos a levéltári anyagból nem derül ki, hogy a nős,
gyermektelen altisztek rövid ideje, vagy esetleg m á r hosszú évek óta gyermektelenek.

Nős

Gyer
mek
telen

Gyermekek száma
1

2

3

4

5

6

7

8

N = 4033

1268

1079

942

469

174

67

22

9

3

% 100,00

31,45

26,76

23,36

11,63

4,31

1,66

0,54

0,22

0,07

A táblázatból látható, hogy a nősök 31,45%-ának nincs gyermeke, és 50,12%-ának
1 illetve 2 gyermeke van.
A táblázat adataiból könnyen kiszámítható a családonkénti átlagos gyermekszám :
1,39. A társadalomban n o ugyanakkor az átlagos gyermekszám 1920-ban 2,29,
1930-ban 2,21.
Weis István gondolataival azonosulva, magam is úgy vélem, hogy ,,...a kistiszt
viselő és altiszt is érzelmileg és megvalósítható életszoJcásaiban, vágyaiban főnökeihez
idomul..." 1 1 1
A következő idézet az altiszt napi időbeosztásáról ad tájékoztatást: „Reggel
5 órakor kel, 6 órára a laktanyába megy és 11 óráig a foglalkozáson vesz részt.
11—14 óráig ebédszünet. Az altiszt hazamegy ós 12 órára megebédel. Ebéd közben
és u t á n a még 1/2 óráig elbeszélget családjával. 12 óra 30—13 óráig kiolvassa a napi
újságot. 13—13 óra 30-ig esetleges otthoni külső dolgainak néz u t á n a , majd 14 órára
visszatér a laktanyába és 17 óráig újra a foglalkozáson vesz részt. A parancskihir
detés u t á n 18 órára ismét hazatér." 1 1 2 Látjuk, hogy ez az időbeosztás — a hosszú
ebédidő, s a déli otthoni tevékenység — erősen hasonlít a hivatalnoki réteg időbe
osztásához.
Az altisztek számára is érvényesek voltak — mint a középosztálynál — a látogatá
si szokások kötelező normái. 1 1 3 A következő alkalmi látogatások voltak szokásosak :
a) áthelyezéskor : a régi helyőrségben búcsúzásul ; az új helyőrségben : b e m u t a t 
kozásul ;
b) kinevezéskor, előléptetéskor: bemutatkozásul az új rendfokozatban, illetve ha
táskörben ;
c) szívesség, pártfogás esetén : köszönő látogatás ;
d) beteglátogatás ;
e) halálesetkor: részvétlátogatás;
f) szerencsekívánó látogatás.
107 Gutái Ferenc törzsőrmester: A mai kor honvédaltisztje. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1941/7. sz., 78—83. o.
108 Pierre Bourdieu: A kispolgár fenomenológiája. Valóság, 1976/5. sz., 116—118. o.
109 HL HM ein. 10. 1926. — 10553.
110 Rédei Jenő: A születések és halálozások alakulása a X I X . és XX. században Európában és Magyarországon.
Bp., 1960. 123. o.
i l l Weis István: Hazánk társadalomrajza. Bp., 1942.128. o.
112 Bujáki Imre törzsőrmester: Az altiszt a társadalomban. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1940/12. sz., 62—68. o.
113 Deményi Antal: i. m. 218. o.
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A látogatások közül — helyhiány miatt — csak a bemutatkozó látogatást ismer
tetem Deményi Antal könyve alapján.
Amikor az áthelyezett altiszt lakása kész volt a viszontlátogatók fogadására,
akkor kellett bemutatkozó látogatásokat eszközölni, elsősorban az elöljárók (tisz
teknél nem!), majd a bajtársak családjánál. E látogatások nem tarthattak tovább
8—10 percnél, és illett viszonozni nyolc napon belül. Vasárnap illetve ünnepnapon
nem illett látogatást tenni. Nősök nősökhöz feleségükkel, nőtlenekhez egyedül men
tek látogatóba. Nőtlen altiszt látogatását csak a férj viszonozta. Kisebb helységek
ben általában délután 5—6, Budapesten 6—7 óra között illett a látogatást lebonyo
lítani.
Hasonló részletességgel, aprólékosan vannak leírva a többi látogatásforma sza
bályai is.
A magyar királyi honvédség nevelési elvei.
Az altisztek szerepe a legénység nevelésében
A magyar katonai ideológusok szerint a hadseregnek, mint nemzetnevelői intéz
ménynek fő feladata, hogy valamennyi nemzetnevelő intézménnyel együttműködve
a nemzetet küzdő szellemben nevelje. Legyen a müitarista szellem hordozója és ter
jesztője, a hadseregen belül teremtsen egységes és oszthatatlan harci szellemet; a
hadsereg keretein kívül pedig hozzon létre olyan katonai jellegű szervezeteket, ame
lyeken keresztül az egész fegyverfogható lakosság kiképzését és harci szellemét irá
nyítani, illetve befolyásolni tudja. Úgy vélték, a hadsereg szervezettségénél és centra
lizált vezetésénél fogva az egyik legilletékesebb szervezet arra, hogy az egész népet
a testi és lelki fegyelmezettség, a kötelességtudás és a győzelembe vetett hit szelle
mében nevelje.114
Az erkölcsi nevelést a kiképzés szerves részének tekintették. Kihangsúlyozták
azt az igazságot, hogy nem sokat ér az a hadsereg, amelynek nincs egységes erkölcsi
felfogása. A hadseregben folyó erkölcsi nevelésnek tehát arra kell irányulnia, hogy
kialakítsa az egységes erkölcsi felfogást. Ebből kiindulva a hadsereg kiképzését két
irányúnak tekintették: testi és erkölcsi (szellemi) kiképzés. A testi kiképzés elé azt
a feladatot állították, hogy az emberek fizikai erejét fejlesztve, sulykolásszerűen be
gyakoroltassák azokat a fogásokat, amelyek szükségesek a fegyverek és a haditech
nika kezeléséhez, a harc megvívásához.
Az erkölcsi nevelés feladata, hogy a harc céljának eléréséhez szilárd, egységes
erkölcsi morált teremtsen. Kovácsolja ki mindazokat a tulajdonságokat és erényeket,
amelyek a harcos katonát minden helyzetben a legnagyobb erőkifejtésre, a legered
ményesebb ellenállásra és legjobb teljesítményre képesítik. Ezek alapján az erkölcsi
nevelés célját szintén két irányúnak tekintették. Egyrészt politikai szempontból a
harc céljának megértetésére és az ezen alapuló hősiesség kialakítására, az egységes
erkölcsi morál kifejlesztésére törekedtek, másrészt a kimondottan katonai szempont
ból szükséges erkölcsi tulajdonságok kialakítására.115
A fenti nevelési célok elérése érdekében a HM kötelezővé tette különböző erkölcsi
példák iskolázását az alábbi címszavakkal: „Isten, istenfélelem; a Haza, hazaszere
tet ; a Hadúr, a bajtárs, a becsület, önfeláldozás ; elöljáró, engedelmesség, a tetterő ;
a Haza belső ellenségei; iszákosság, öncsonkítás."116
Szorosan vett katonai szempontból fontos erkölcsi követelménynek tartották,
hogy kialakítsák az olyan katonai tulajdonságokat, mint a fegyelmezettség, a küzdő
készség, a harci szellem, az elszánt, de okos bátorság, a szívós kitartás, az önfeláldozó
114 Székely Ákos: A legénység erkölcsi nevelése. Szeged, 1922. 9. o.
115 Lorx Viktor vk. ezredes : Milyen legyen a magyar hadsereg tisztikara ? „Védelmi Tanfolyam Füzetek". Bp., 1920.
116 Segédlet az alosztályparancsnokok számára. I. rész, 1. füzet. Bp., 1941. 26. o.

— 340 —

bajtársiasság, a dicsőségvágy, az önállóságra való törekvés, a fürgeség és leleményes
ség. E katonai tulajdonságok kialakítása alapjának a tekintélyen alapuló fegyelmet
tartották. Ezért úgy vélték, hogy mindenekelőtt a fegyelem kialakításával kell kez
deni a fenti erkölcsi tulajdonságok kiművelését. A tekintélyen alapuló fegyelem
megteremtése legbiztosabb eszközének az emberek vallásos érzésének a fölkeltését
látták, mert szerintük a vallás az alapja az eszményi fegyelemnek, hiszen a vallásos
ság tisztán önfegyelem, márpedig az önfegyelem a hadsereg fegyelmének az alapja.
Kiemelten kezelték a hazafias katonadalok betanítását, és minden alkalmat meg
ragadtak a nótázásra. A vezetés — támaszkodva a hagyományokra — tovább éltette
a dalkultúrát, felhasználva, mint jelentős fegyelmező eszközt.117 Az énekeltetett dalok
tartalmilag kifejezték a rendszer politikai törekvéseit: az irredentizmust és a nacio
nalizmust. Néhány dal címe a 20-as évekből: Nem veszhet el Magyarország soha
sem ; Horthy-induló ; A magyar nemzeti hadsereg toborzó dala ; Keresztény himnusz
stb.
A legénységet nacionalista szellemben nevelték, s érvelésük sarkalatos pontja,
hogy a társadalmi bajok okának egyedül a trianoni békét jelölik meg.
A legénység meggyőzésénél apellálnak a lakosság nagy többségének nyomorára,
és felcsillantják az anyagi felemelkedés útját: az elszakított területek visszaszerzé
sét.118
Következő lépés a háború szükségességének az elfogadtatása a sorállománnyal.
Két katonai szerző így fogalmazta meg ezt a feladatot: „Meg kell teremteni a nemzet
szellemi egységét abból a célból, hogy a nemzeti célkitűzés megvalósítását magában
hordozó háború elkerülhetetlenül szükséges voltát az összes társadalmi rétegek meg
értsék." 119
A főbb nevelési elvek ismertetése után lássuk, milyen szerepet töltött be a legény
ség nevelésében az altiszti kar?
A 8-as számú mellékletből (347. o.) kitűnik, hogy abban az altisztek, a hadseregen
belüli arányukat figyelembe véve, nagy szerepet játszhattak . Jelentőségüket növelte,
hogy közvetlenül érintkeztek a legénységgel, és „összekötő kapocsként" 120 szolgál
tak a legénység és az elérhetetlen magasságban lévő tisztikar között. Zömmel ők
vezették a legénység kiképzését és tőlük függött a különböző materiális és „szimbo
likus" javak elosztása is.
A kommunistaellenesség a 30-as évek elején — a magyar munkásmozgalom nagy
megmozdulásai nyomán — még fokozottabbá vált a hadseregben. Az altiszti kart
messzemenően felhasználják ebben a munkában is. A Honvéd Altiszti Folyóiratban
egymás után jelentek meg cikkek „A bolsevista agitátor", „A nemzeti öntudat
ébredése", „Alárendeltjeink megismerése nemzetvédelmi szempontból", „Az agitátornő", „Olvasmányainkról", „Bűnös-e vagy áldozat" stb. címekkel. E cikkekben
módszereket és útmutatásokat adtak az altiszteknek, hogyan kell „leleplezni" a
kommunista agitátorokat. A sorállományú legénység tanult, intelligens és munkás
elemei mindegyikében agitátort gyanítottak.
„Nemzetvédelmi" szempontból az altisztek feladata volt alegységüknél a besúgó
hálózat kiépítése és irányítása. Az egyik cikkből idézek, melyben a szerző módszer
tani tanácsokat ad társainak:
„Hogy megfigyeléseinket minél eredményesebbé tehessük, építsük ki »Bajtársi
hálózat«-unkat alosztályainknál. Erre a célra vegyük igénybe legjobb nemzetvédel
mi tiszteseinket. Ez nem könnyű dolog, nagy körültekintést, kitartást, ügyességet és
időt kíván.
E nemzetvédelmi bajtársi csoportunkat úgy építsük ki, hogy minden legénység*
117 Farkas Dezső: A Magyar Nemzeti Hadsereg nótáskönyve. Bp. 1920.
118 Székely Ákos: i. m. 45—46. o.
119 Dr. Bán Mihály—Dr. Bakolcai László: Korszerű honvédelem. Bp., 1941. 56. o.
120 Borbáth Ödön ezredes: Az altiszt hivatása és kötelessége a hadseregben. Magyar Katonai Közlöny, 1920/2. sz.,
118—125. o.
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szobában legyen emberünk, mert csak úgy tudjuk a teljes megfigyelést bevezetni
alosztályainknál.
Ügyelni kell arra, hogy e munkatársainkkal való érintkezésünk ne váljon rend
szeressé. Természetes érintkezési lehetőségeket kell keresni, m e r t azt feltűnés nélkül
lehet felhasználni. Ú g y adjuk a megbízatásokat, illetve fogadjuk a jelentéseket, hogy
azt ne hallhassák avatatlanok." 1 2 1
A nemzetvédelmi szolgálatban legeredményesebb altiszteket kitüntették, vagy
dicséretben részesítették érdemeikért. 1 2 2
A szépirodalmi művekben sokat írtak a m. kir. honvédség altiszti karának durva
ságairól, embertelenségeiről, kegyetlen kiképzési módszereiről. Mindebben sok igaz
ság van.
A kiképzés jelentős része a csapataltisztekre hárult. Az akkori kiképzés módszer
t a n i elvei a monoton gyakorlást t a r t o t t á k legmegfelelőbbnek: „...sulykolni kell
mindazt, amit a katonának minden alkalommal és egyöntetűséggel, mintegy gépie
sen kell végrehajtani." 1 2 3 — írta az egyik gyakorlati szabályzat. Ebből adódóan hír
hedtek voltak a csapataltisztek által vezetett alaki, illetve harcászati foglalkozások.
N e m csak azt t a r t o t t á k szem előtt, hogy a katona megismerje fegyverének hatását
és megtanulja annak kezelését, hanem azt is, hogy a katona álmából riasztva is hi
bátlanul elmondja, hogy fegyverének hány alkatrésze van és szétszedését illetve
összerakását milyen sorrendben kell elvégezni.
N a p o n t a órákig gyakorolták az alaki mozgást. Ebből adódóan a legénység csak
azt érezte a kiképzésen, hogy mindez haszontalan és hiábavaló.
A durvasághoz, a kegyetlenséghez az is hozzájárult, hogy az érvényben lévő Szol
gálati Szabályzat nem biztosított fegyelmi fenyítő jogkört az altiszteknek. A Szol
gálati Szabályzat 650/2. pontja a következőket rögzíti: ,,A fegyelmi fenyítőhatalom
nem a rendfokozatokhoz, hanem a szolgálati álláshoz van kötve ... ennek értelmében
a csapatoknál a legénységi állomány feletti fenyítő hatalom az alosztályparancs
nokoknál kezdődik." 1 2 4 Ugyanennek a szabályzatnak a 38/1. pontja előírja: „...a
csapat harcképességét veszélyeztető fegyelmezetlenségnek és ingadozásnak szükség
esetén az erőszakos eszközök legerélyesebb alkalmazásával kell véget vetni!" 1 2 5
H a az altiszt úgy látta, hogy a fegyelmezetlenség veszélyes az alosztály harcképes
ségére, abban a pillanatban alkalmazta az erőszakos eszközöket, mégpedig a legeré
lyesebb formában.
Ez ismeretes volt mind a tisztek, mind a felsőbb vezetés előtt, sőt a tisztek számá
ra kiadott nevelési segédletekben is elítélőleg nyilatkoztak erről. 126 De végeredmény
ben a szabályzatok és segédletek ellentmondásos volta a d o t t felmentést, kibúvót
a durvaság vádja alól az altisztek számára.
A „Vigyázzlépés oktatási segédlet" például többek között a következőket írja
elő: ,, ...Ha a honvéd nem tudja nyújtva t a r t a n i a térdét, guggoltatni kell és hirtelen
fel kell rántani a testét ... ha fölemeli a sarkát csökönyösen, úgy a gyakorló ember
nyakára egy másik embert kell ültetni és így az alapgyakorlatot — a menetet — csinál
tatni kell."127
Az altisztek tagadják a durva bánásmódot, ők szükséges „szigorról" beszélnek,
amikor a cél ,,a Haza érdekében" szentesíti az eszközt.
Az altiszti kar „nevelői ráhatásáról" így vélekedik a Ludovika Akadémia egyik
tanára, a katonai nevelés elismert szakértője:
121 Komlósi Imre főtörzsőrmester: Tiszthelyettes a nemzetvédelmi szolgálatban. Honvéd Altiszti Folyóirat, 1942/4.
sz., 79—86. o.
122 Hírek. Az őrszem, 1929/12. sz., 12. o.; Hírek. Az őrszem, 1931/2. sz., 4. o.; Honvédségi Közlöny, 1931/6. sz.;
Hírek. Az őrszem, 1933/2. sz., 6—7. o.
123 Kivonat a Magyar Királyi Honvédség gyakorlati szabályzatából. Bp., 1939. 5. o.
124 A—32. Szolgálati Szabályzat. I. rész. Bp., 1931. 404. o.
125 Uo. 25. o.
126 Uo. 37. o. Segédlet az alosztályparancsnokok számára.
127 Vigyázzlépés oktatása. Segédlet. Jutás, 1941. 4. o.
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„Nem tetszeleghetünk azzal a gondolattal, hogy majdan altisztjeinket az európai
kultúra osztályosává tettük ... míg a tiszt elsősorban szellemi fölényével éri el a nevelői
ráhatást, addig az altisztnél a kimagasló testi erő, ügyesség és fáradhatatlanség jön
elsősorban számításba." 128
A rendfokozat nélküli legénységi állomány ki volt szolgáltatva a csapataltisztek
kénye-kedvére. Közülük sokan visszaéltek kiváltságos helyzetükkel.
A visszaéléseket tessék-lássék módon egy-egy rendelettel intézték el. Gyakorlati
lag nem alkalmaztak súlyosabb megtorlásokat (hadbírósági eljárást, fogdafenyítést
stb.). A „botlásokat" elnézték, szemet hunytak felette, mivel érdemi változást az
alosztályok tiszti és altiszti gárdája nem is akart elérni.
Összességében megállapítható, hogy az ellenforradalmi rendszer — kiindulva a
dolgozó tömegek féken tartásának és egy új háború kirobbantásának szükségletei
ből — sikerrel kötötte magához a hadsereg e jelentős rétegét a kurzus végéig. Helye
sen látta meg az altisztek meghatározó szerepét a legénység nevelésében, jellemük
formálásában.
Folyamatosan tökéletesítve az altisztképzést elérte, hogy képzettségük a kornak
megfelelő színvonalon álljon, meghaladva ezzel a hadsereg technikai színvonalából
adódó tényleges szükségleteket is. Jelentős volt az altisztekre való nacionalista,
irredenta, soviniszta szellemű ráhatás. Ezt főleg célirányos politikai tájékoztatók
tartásával és az altiszteknek szóló folyóiratok (Az őrszem, Honvéd Altiszti Folyó
irat) ideológiai felügyeletével valósították meg. Nagyvonalakban ezek a tényezők
magyarázzák, hogy az altiszti kar zöme a rendszer hú kiszolgálója maradt, egészen
a háborús összeomlásig.
MELLÉKLETEK
1. számú melléklet
A H O N V É D ALTISZTEK
SZTEK H A V I I L L E T M É N Y E
ILLETMÉNY
Rendfokozat

Fizetési
fokozat

IQtQ
1938.
jan. 1
tői

1Q4n
1940.
nov. 1tői

1QA1
1941.
máj. 1től

1941.
dec. 1től

1943.
júl. 1tői

240

232,50

240

252

262

275,50

367

203,60

230

223

230

241,50

251

264

353

193,20

220

213

220

230,50

239,50

251,50

338

158,40

180

174

180

190

198,50

210

288

142,40

165

159,50

165

174

181,50

191,50

266

3

131,40

150

145,50

150

157,50

164

172,50

243

1

111,20

130

126

130

136,50

142

149,50

216

2

103,20

120

116

120

126

131

137,50

201

90,20

105

105

110

114,50

Tiszt
helyettes

őrmester

10Q9
1927.
1933.
nov. 1- márc. 1
tAT
tA7
tői
tői

211,60
Alhadnagy

őrmester

1927.
jan. 1től

(PENGŐBEN)

—

G—10. szabályzat,
I I . fejezet. Bp.,
1926. 12. o.

101,50
Honvéd
ségi Köz
löny,
1933/2.
18. o.

Honvéd
Turcsányi Gyula:
ségi Köz Gazdászat, — köz
löny,
igazgatási és illet1937/25. ményadatok
252. o.
Bp., 1940. 10. o.

128 Saád Ferenc: Katonai nevelés. Pécs, 1940. 91. o.
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120,50

181

Honvéd
ségi Köz
löny
(Szabály
rendele
tek),
1941/58.
679. o.

Honvéd
ségi Köz
löny
(Szabály
rendele
tek),
1943/30.
469. o.

2. számú melléklet
HONVÉD ALTISZTEK CSALÁDI PÓTLÉKA
GYERMEKENKÉNTI
Rendfokozat

Feleség
után

Első

Második

CSALÁDI
Harmadik

PÓTLÉK

Negyedik

ötödik
és e feletti

gyermek után
1927. január 1-től1
Alhadnagy

13,60

13,60

13,60

13,60

13,60

13,60

Többi altiszt

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

12,40

1938. január 1-től

2

Alhadnagy

13,60

13,60

13,60

18

18

18

Többi altiszt

12,40

12,40

12,40

16,50

16,50

16,50

1939. január 1-től3
Alhadnagy

18

18

18

18

24

24

Többi altiszt

16,50

16,50

16,50

16,50

22

22

1941. május 1-től4
Alhadnagy

18

18

18

24

24

24

Többi altiszt

16,50

16,50

16,50

22

22

22

1941. december l-től B
Alhadnagy

40

40

40

50

60

70

Többi altiszt

30

30

30

40

50

60

1942. október 1-től6
Alhadnagy

48

48

48

58

68

78

Többi altiszt

36

36

36

46

56

66

1943. július 1-től7
Alhadnagy

60

60

60

70

80

90

Többi altiszt

45

45

45

55

65

75

1 Turcsányi Gyula: Gazdászat, —közigazgatási és
illetményadatok. Bp., 1935. 10. o.
2 Honvédségi Közlöny, 1937/16. 145. o.
3 Turcsányi Gyula: Gazdászat, — közigazgatási és
illetményadatok. Bp., 1940. 10. o.
4 Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek), 1941/24.
299. o.

5 Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek), 1941/58.
143. o.
G Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek), 1942/51.
580. o.
7 Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek), 1943/30.
469. o.
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3. számú melléklet
L A K Á S P É N Z E K A H O N V É D A L T I S Z T E K SZÁMÁRA
(PENGŐBEN)
LAKBÉROSZTÁL
I.
1—2

II.
3—

1—2

III.
3—

1—2

Y
IV.

3—

1—2

V.
3—

1—2

VI.
3—

1—2

3—

fő után családi pótléJcb an részesül
1927. január 1-től1
Alhadnagy;
tiszthelyettes 34,80 40,60 31,30 36,53 27,84 32,48 24,34 28,42 20,88 24,34 17,38 20,29
Törzsőr
mester;
őrmester
29,00 34,80 26,10 31,30 23,20 27,84 20,29 24,34 17,38 20,88 14,50 17,38
1927. május 1-től2
Alhadnagy;
tiszthelyettes 37,66 43,91 33,91 39,58 30,08 35,16 26,33 30,75 22,58 26,33 18,83 21,91
Törzsőr
mester;
őrmester
31,41 37,66 28,25 33,91 25,08 30,08 21,91 26,33 18,83 22,58 15,66 18,83
1927. augusztus 1-től3
Alhadnagy;
tiszthelyettes 40,58 47,33 36,50 42,58 32,41 37,83 28,41 33,08 24,33 28,41 20,25 23,66
Törzsőr
mester ;
őrmester
33,83 40,58 30,41 36,50 27,00 32,41 23,66 28,41 20,25 24,33 16,91 20,25
1927. november 1-től4
Alhadnagy;
tiszthelyettes 43,50 50,66 39,08 45,66 34,75 40,58 30,41 35,50 26,08 30,41 21,75 25,33
Törzsőr
mester;
őrmester
36,16 43,50 32,58 39,08 29,00 34,75 25,33 30,41 21,75 26,08 18,08 21,75
1928. május 1-től5
Alhadnagy;
tiszthelyettes 46,33 54,08 41,75 48,66 37,08 43,25 32,41 37,83 27,83 32,41 23,16 27,00
Törzsőr
mester ;
őrmester
38,66 46,33 34,75 41,75 30,91 37,08 27,00 32,41 23,16 27,83 19,33 23,16
1928. augusztus 1-től6
Alhadnagy;
tiszthelyettes 49,25 57,50 44,33 51,75 39,41 46,00 34,50 40,25 29,50 34,50 24,58 28,75
Törzsőr
mester ;
őrmester
41,08 49,25 36,91 44,33 32,83 39,41 28,75 34,50 24,58 29,50 20,50 24,58
1928. november 1-től7
Alhadnagy;
tiszthelyettes 55,08 64,25 49,58 57,83 44,00 51,41 38,50 44,91 33,00 38,50 27,50 32,08
Törzsőr
mester;
őrmester
45,91 55,08 41,25 49,58 36,66 44,00 32,08 38,50 27,50 33,00 22,91 27,50
1
2
3
4

Honvédségi Közlöny,
Honvédségi Közlöny,
Honvédségi Közlöny,
Honvédségi Közlöny,

1927/3. 47. o.
1927/11. 96. o.
1927/17. 147. o.
1927/24. 181. o.

5 Honvédségi Közlöny, 1928/7. 45. o.
6 Honvédségi Közlöny, 1928/14. 106. o.
7 Honvédségi Közlöny, 1928/22. 151. o.
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4. számú melléklet
NAPIDÍJ A HONVÉD ALTISZTEK

RÉSZÉRE

Rendfokozat

1921.
jan. 1-től

1922.
jan. 1-től

1927.
jan. 1-től

1942.
júl. 1-től

1943.
júl. 1-től

Alhadnagy

90 K

150 K

8 P

10 P

12 P

Tiszthelyettes

90 K

150 K

8 P

10 P

12 P

Törzsőrmester

90 K

135 K

6,50 P

8 P

10 P

Őrmester

90 K

135 K

Honvédségi
Közlöny,

Honvédségi
Közlöny,
í 922/13.
89. o.

153. o.

8 P

6 P
Turcsányi
Gyula: Gaz
dászat, —
közigazgatási
és illetményadatok. Bp.,
1935. íO.o.

10 P

Honvédségi
Közlöny
(Szabály
rendeletek),
1942/34.
3C7. o.

Honvédségi
Közlöny
(Szabály
rendeletek),
1943/33.
543. o.

5. számú melléklet
PÓTDÍJAK A HONVÉD ALTISZTEK RÉSZÉRE
1927. január
r> it ?
Rendfokozat
J

.i

Vezénylési,
, , f,
.
kar/iatalmi
,
es munkapótdíj

1-től

1943. február

~ , , ..
Gyakorlati
f
,
és menet,,,,.
pótdíj

(PENGŐBEN)

1-től

1944. március

Vezénylési,
, . f,
.
karhatalmi
,
és munka7
pótdíj

„ , , ..
Gyakorlati
f
es menet,,,,.
pótdíj

Vezénylési,
, 7 ~, .
karhatalmi
,
7
és munkapótdíj

1-től

„ , , ,.
Gyakorlati
,
e s menet
pótdíj

Alhadnagy;
tiszthelyettes

2,50

1

2,50

2,50

3

3

Törzsőr
mester ;
őrmester

2

1

2

2

2,40

2,40

Turcsányi Gyula: Gazdászat, — Honvédségi Közlöny (Szabályközigazgatási és illetményrendeletek), 1943/12. 108. o.
adatok. Bp., 1935.10. o.

Honvédségi Közlöny (Szabály
rendeletek), 1944/11. 158. o.

6. számú melléklet
KÖLTÖZKÖDÉSI ÁTALÁNY A HONVÉD ALTISZTEK
1927. jan. 1-től
Rendfokozat

1 v. 2 fő

Alhadnagy

150

1943. júl. 1-től

3 v. több fő
után családi

RÉSZÉRE

pótlékban
200

1 v. 2 fő
részesülő

3 v. több fő

(pengőben)

185

250

Tiszthelyettes

120

160

150

200

Törzsőrmester

100

120

125

150

Őrmester

100

120

125

150

Honvédségi Köz
löny (Szabály
rendeletek),
1943/33. 543. o.

Honvédségi Köz
löny (Szabály
rendeletek),
1943/33. 543. o.

Turcsányi Gyula: Gazdászat, —köz
igazgatási és illetményadatok. Bp.,
1935.10. o.
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7. számú

melléklet

A RENDFOKOZATOK KÖZÖTTI VÁRAKOZÁSI I D Ő K
AZ ALTISZTEK E L Ő L É P T E T É S É N É L (ÉV)

Egységesen

Altisztképző
iskolát
végzettek

Csapatok által
kiképzettek

Egységesen

Alhadnaggyá

—

12

15

29

Tiszthelyettessé

11

8

12

—

Főtörzsőrmesterré

9

—

—

20

Törzsőrmesterré

7,5

6

8

12

Őrmesterré

5,5

3

5

6

Rendfokozat

HL HM ein. 10.
10.1922—8281

B—4 Szabályzat. Előléptetési határozványok Bp. 1926.

B—4 Előléptetési
Szabályzat Bp.,
1942.

8. számú

melleidet

AZ ALTISZTI LÉTSZÁM ARÁNYAINAK VÁLTOZÁSA A H A D S E R E G B E N
Az
Év vagy
költségvetési

év

létszáma

altisztek
létszáma a hadsereg
összlétszámána
k

Hadsereg
összlétszáma

% -ában
1922. jan. I. 1

8 470

18,28

46 338

1926. j a n . 1 .

5 1292

9,93

51 666 3

1932. 4

5 475

9,42

58 133

1934/35. 5

4 832

7,41

67 969

1937/38.«

5 928

6,97

85 000

1938/39. 7

7 553

6,38

118 297

1941/42. 8

12 533

5,44

230 249

1 Hetes Tibor—Morva Tamdsné: Csak szolgálati
használatra! Bp., 1968. 470. o.
2 HL HM ein. 10. 1926. — 10553.
3 Hetes Tibor—Morva Tamdsné: i. m. 292. o.
4 HL HM ein. 1. 1932. — 109 793.
5 Bognár Károly: Magyarország felkészülése és

részvétele a I I . világháborúban. Honvédelem,
1974/2.SZ., 113.0.
6 Uo.
7 Uo.
8 Godó Ágnes—Sztana Béla: A Horthy-rendszer
katonai ideológiája Bp., 1965. 144. o.
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VERESS D. CSABA

A M. KIR. 101/3. HONI VADÁSZREPÜLŐ SZÁZAD TÖRTÉNETE
1944. május 1.—1945. május 16.

A század megalakulásától az első harci bevetésig
1944. május 1—30.
Az amerikai 15. hadászati légi hadsereg és a brit 205. bombázó csoport 1944. áp
rilis 3-án délelőtt megindította légitámadás-sorozatát a magyarországi célpontok el
len. A támadások részét képezték a Földközi-tengeri Szövetséges Légierő Parancs
nokság (MAAF) által — 1943. június 10-től — megkezdett Kombinált Bombázó
Hadműveletnek (Combined Bomber Offensive = CBO), amely POINTBLANK
fedőnéven volt ismeretes. A magyarországi célpontok elleni támadás tizedik napján,
1944. április 13-án délelőtt az amerikai 15. hadászati légi hadsereg kötelékei — töb
bek között — súlyos csapást mértek az 1944. március 10-e óta szervezés alatt álló
magyar honi légvédelem legfontosabb bázisára, a ferihegyi repülőtérre. A bomba
támadás jelentős veszteségeket okozott a magyar honi vadászvédelem ott állomá
sozó kötelékeinek: a 2/1. (kolozsvári), az 1/1. (szolnoki) vadászrepülő századoknak,
valamint a Repülőkísérleti Intézet (RKI) romboló századának. Mintegy hetven
repülőgép semmisült meg a repülőtéren, de érzékeny veszteségeket szenvedtek el az
amerikai bombázó- és kísérővadász csoportok ellen harcba vetett magyar vadász
kötelékek is.
A súlyos csapás a magyar honi vadászvédelem sürgős átszervezését tette szüksé
gessé. Április második felétől megkezdték a m. kir. 101. honi vadászrepülő osztály
felállítását a Veszprémtől északra — az 1936—1938 között — kiépített repülőtéren.
A m. kir. 101. honi vadászrepülő osztályt (parancsnok vitéz belényesi Heppes Ala
dár repülő őrnagy) már meglévő három vadászrepülő századból alakították meg:
a kolozsvári 2/1. századból alakult meg a 101/1., a volt szolnoki 1/1. századból a
101/2. és a mátyásföldi 4/1. vadász pótosztály 5/3. századából a 101/3. vadászrepülő
század. (A 101/3. vadászrepülő század hajózó állományának névsorát lásd a függe
lékben.) Mindhárom század a — magyar Dunai Repülőgépgyár Rt. Csepel—Horthy ligeti üzemei által (német licenc alapján) gyártott — egymotoros és együléses Mes
serschmitt Me—109. G. 6. b. típusú vadászrepülőgéppel volt felszerelve. A gépek
Daimler-Benz DB 605 folyadékhűtésű motorjai (1800 LE) maximálisan a 675/km/óra
sebességre voltak képesek; a csúcsmagasság 12 ezer méter, a hatótávolság 580 km
volt. A gép fegyverzete 2 db 20 mm-es MG—151 gépágyú volt. A 101. honi vadász
repülő osztály (majd ezred) 1944. május l-jétől szeptemberig 400 db ilyen gépet
kapott. A gépek a V—801-től terjedő lajstromszámot viselték.1
1 Csanádi—Nagyváradi—Winkler:
354. O.

A magyar repülés története. 2., bővített kiadás. Budapest, 1977. 265—266.,
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A 101. honi vadászrepülő osztály a Honi Légvédelmi Parancsnokság alárendelt
ségében 1944. május 1-jétol szeptember 25-ig látott el honi légvédelmi szolgálatot.2
A m. kir. 101. honi vadászrepülő osztály (majd szeptember 19-től ezred) bevetési
könyve csak súlyosan megcsonkított formában — 1945. február 20-tól kezdődő be
jegyzésekkel — maradt fenn napjainkra. Az osztály (illetve ezred) 1944. május l-jé
től 1945. február 19-ig terjedő tevékenysége csak szórványos iratokból tanulmányoz
ható. Ezért igen jelentős az, hogy a közelmúltban előkerült — dr. Haynal Tamás
körorvos (Köröstarcsa) magángyűjteményéből — az m. kir. 101. honi vadászrepülő
osztály 101/3. vadászrepülő századának bevetési naplója, illetve a század anya
könyve. Ezzel lehetővé vált, hogy hogy legalább a 101/3. vadászrepülő század ré
széről rekonstruálható legyen a 101. honi vadászrepülő osztály (illetve ezred) tevé
kenysége 1944. május 10-től. (Ugyanis ez a napló is csonka, s csak május 10-től
tanulmányozható !)3
Az 1944. május 10-i (szerdai) bejegyzések szerint az időjárás felhős volt. A 101/3.
vadászrepülő század (pk. : Bejczy József hivatásos repülő főhadnagy) ezen a napon
16 db üzemképes repülőgéppel rendelkezett. A nap folyamán még épültek a barak
kok, illetve a repülőtér alsó végén lévő tölgyesben négy — egyenként 3—3 gép befo
gadására alkalmas — szilánkvédő falakkal ellátott ún. „karám" (box) készült el.
A délelőtti órákban légiriadó volt. Az amerikai 15. hadászati légi hadsereg kötelé
kei délnyugati irányból több útvonalon és több hullámban repülték át az ország lég
terét, de csak szórványos bombaledobásokra került sor.
A délutáni órákban az — eddig csak Messerschmitt Me—109 E típusú gépeken
repült — repülőgépvezetők megkezdték gyakorló repüléseiket Me—109 G típusú
új gépeiken. Egymást követően két raj (4—4 gép) gyakorolt 1—1 órát: elsősorban
a gyors felfejlődést és a fordulókat gyakorolták. A naplóíró feljegyezte, hogy a nap
folyamán a veszprémi repülőtérre érkezett Szolnokról a 101/2. vadászrepülő század
is.4 Másnap, május 11-én borult és esős volt az időjárás, 500 méteres felhőalappal.
A század hajózói a Balatonalmádiban lévő Balatoni Yacht Clubban (BYC) rendez
ték be szálláskörletüket. A borús, párás, felhős idő is hozzájárult, hogy május 24-ig
ellenséges légitámadás nem volt, legfeljebb az éjszakai órákban zajlottak le felde
rítő és átrepülések. Május 12-én is esett az eső, a felhőalap mintegy 300 méteres
magasságban húzódott. A század gépei az esőtől felázott talajon mélyen besüllyed
tek a sárba. Május 13-án a délutáni órákra az eső elállt, az idő kitisztult, mire a gé
pek kigurultak a repülőtér régi, füves részére. A gépek mozgatása során a V—791
jelű repülőgép légcsavarja leért a földre. Az előrebillent gép légcsavarja által eldobott
kő kiütötte Dékány Gyula szakaszvezető jobb szemét. Gyors műtéti beavatkozásra
a katonát azonnal Székesfehérvárra szállították.
Május 14-én az újra meginduló esőzés miatt eseménytelenül telt el a nap: a szá
zad a nap folyamán repülőtérvédelmi készültséget adott. Másnap, május 15-én is
esett az eső, s 30—1000 méter között változott a felhőalap. Az üzemképes és bevet
hető gépek száma tizenhat volt. A délutáni órákban két raj felszállási gyakorlato
kat végzett.
Május 16-án az időjárás továbbra is felhős-párás maradt, a felhőalap 1000 méteren
húzódott. Egy gép meghibásodása miatt az üzemképes gépek száma tizenötre csök
kent. A délelőtt folyamán raj-, majd a délutáni órákban század-kötelékrepülést
gyakoroltak. A következő napokban továbbra is a század adta a repülőtér védelmi
2 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL). A 101. vadászrepülőezred-parancsnokság iratai. 1944—1945.
(a továbbiakban: 101. v.rep.e.pság. iratai). Évi zárójelentés (1945. 01.14.).
3 Itt kell köszönetemet kifejezni dr. Hajnal Tamásnak (Köröstarcsa), a kéziratos napló tulajdonosának és Brandt
Gyulának, aki felhívta erre figyelmemet.
4 A továbbiakban a 101/3. vadászrepülő-század naplója képezi a tanulmány alapját. Amennyiben más forrás ada
tainak közlésére kerül sor, az külön lábjegyzetben szerepel.
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készültséget. Május 17-én az időjárás továbbra is kedvezőtlen volt. Műszaki prob
lémák miatt a század üzemképes repülőgépeinek száma tizenháromra csökkent.
Május 18-án, a változatlanul felhős-párás légköri viszonyok ellenére, a 101/3. vadász
repülő század 3 óra 33 perces kötelékrepülést végzett a Veszprém, Körmend, Szom
bathely, Veszprém útvonalon. Május 19-én — miközben a repülőgépvezetők fel- és
leszállási gyakorlatokat végeztek, a délelőtti órákban ellenséges átrepülések miatt
légiriadót rendeltek el, s a század 15 perces készültségre kapott parancsot. Május
20—21-én továbbra is párás-felhős volt az időjárás. Mindkét napon légi lövészetet
tartott a század. A következő két napon sem változott az időjárás.
A folyamatos gyakorlások miatt több gép meghibásodott. Ebből adódóan május
22-én tizenegy, 23-án tíz gépre csökkent az üzemképes és bevethető repülőgépek
száma. Annak ellenére, hogy május 24-én továbbra is felhős, széllökéses volt az idő
járás, délelőtt 10 óra 10 perctől — nagy ellenséges kötelékek berepülése miatt —
a század tíz gépét startkészültségben tartották. Az amerikai kötelékek ellen azon
ban csak a 101/1. vadászrepülő századot vetették harcba. A bombázókat kísérő
60—70 amerikai vadászrepülőgép a magyar vadászokat szétszórta és visszatérésre
kényszerítette.
Május 25—26—27—28—29-én — a változatlanul felhős, párás és szeles időjárási
viszonyok között — több ízben rendeltek el a századnak készültséget a Graz—Bécs
légtérben megjelenő amerikai kötelékek miatt, de bevetésre nem került sor. Május
30-án, kedden kiderült az idő, s a felhőalap 2500 méterre emelkedett. A nap folyamán
a század 14 db gépe volt üzemképes és bevethető állapotban a műhelyszázad mun
kájának jóvoltából. Reggel 6 órától 30 perces készültséget rendeltek el, majd ezt
követően 8 óra 45 perckor, illetve 9 óra 10 perckor rendeltek el startkészültséget.
A bevetési parancs — az egész 101. honi vadászrepülő osztály számára! — délelőtt
10 óra 51 perckor hangzott el. Ez volt az osztály első együttes bevetése 32 géppel,
melyből a 101/3. vadászrepülő század tizenkét géppel szerepelt. Az osztálykötelék
7000 méteres magasságban a Tihanyi-félsziget felett gyülekezett. Annak ellenére,
íiogy ellenséges repülőgépeket nem észleltek a légtérben, az osztályt Szombathely
irányába vezényelték. A 8800 méteren repülő osztály Körmend és Szombathely
légterében elvesztette a 101/1. vadászrepülő századot. A zavart a rádiófegyelem teljes
hiánya okozta : mindenki összevissza rádiózott és beszélt az éterben. Az osztály viszszatérése után Heppes Aladár őrnagy, osztályparancsnok hadbírósággal fenyegette
meg azokat, akik a továbbiakban indokolatlanul rádióznak és beszélgetnek a bevetés
alatt. A parancsnoki dorgálást követően a veszprémi repülőteret a magyarországi
német vadászrepülő erők parancsnokhelyettese látogatta meg. ő viszont mindennel
meg volt elégedve. Örömét fejezte ki, hogy az osztály viszonylagosan rövid idő alatt
lábra állt, s már 32 géppel startolhat. További sikert és jó leszállást kívánt.
Harci bevetések a 101. honi vadászrepülő ezred megalakulásáig
1944. június 1—szeptember 25.
Június első hete továbbra is felhős, párás és szeles maradt. A század 15—16 gépé
vel naponta készültségben volt. Az egyetlen jelentős esemény június 5-én történt:
délután 16 óra 30 perctől a század tizenhat gépével — és a teljes osztállyal együtt —
gyakorlórepülést hajtott végre 2000 méteren Budapest felett.
Június 8—12 között változatlanul eseménytelenül telt el a 101/3. vadászrepülő
század ideje. Június 12-én, hétfőn — a megélénkülő ellenséges berepülések miatt —
a század reggel 6 órától 30 , majd 15 perces készültségben volt. Déli 12 óra 25 perctől
két géppár (négy gép) ülőkészültségi parancsot kapott, majd 12 óra 30 perckor a két
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géppárt utasították egy — a légtérben feltűnő — ellenséges felderítőgép leküzdésére.
Az amerikai felderítőgép azonban elmenekült. Délután 18 óra 30 perctől a század
egyik raja a Balaton északi csúcsánál — 500 méteren — felzárkózott egy Junkers
Ju—52-es szállítógéphez, s azt Belgrád felé biztosította.
Június 13-a eseménytelen nap volt, a következő napon pedig a század átesett a
tűzkeresztségen. Június 14-én, szerdán reggel 7 órától 30 perces készültséget rendel
tek el, majd 8 óra 45 perctől az egész 101. honi vadászrepülő osztályt 15 perces ké
szültségbe rendelték. Fél óra múlva, 9 óra 16 perckor start, majd 9 óra 55 perckor
ülőkészültségbe rendelték az osztály mindhárom századát, mivel az ország légteré
ben az amerikai 15. hadászati légi hadsereg 560 bombázó- és 250 kísérő vadászre
pülőgépe jelent meg.5 A magyar 101. honi vadászrepülő osztály összesen harminc
géppel — ezen belül a 101/3. vadászrepülő század tizenöt repülőgéppel — harci
bevetésre kapott parancsot. A 101/3. vadászrepülő századot 10 óra 25 perckor indí
tották azzal az utasítással, hogy Győr felett gyülekezzen, s ott zárkózzon fel a német
8. honi vadászrepülő hadosztály egy Messerschmitt Me—410-es kötelékének védel
mére. Miközben az amerikai bombázókötelékek Budapestet és a pétfürdői olajfino
mítót bombázták, a magyar vadászrepülőgépek az amerikai kísérővadászokkal
csaptak össze. A 101/3. vadászrepülő század a Vértes-hegység felett — 5—6000 mé
ter magasságban — került harcba 40—50 amerikai P—38-Lightning típusú kétmoto
ros, kéttörzsű kísérő vadászrepülőgéppel. A légi harcban a 101/3. vadászrepülő
század — saját veszteség nélkül — hét amerikai vadászgépet lőtt le. A bevetési
könyv adatai szerint egy—egy amerikai gépet lőtt le Pávai-Vájna György repülő
hadnagy és v. Molnár László repülő hadnagy Pusztavám északi légterében ; egy-egy
amerikai vadászgépet semmisített meg Debrődy György repülő hadnagy (Dudar K),
Dániel László repülő hadnagy (Pusztavám DK, Lippakút), Béla váry Pál repülő
hadnagy (Vérteskozma), Podoba Illés továbbszolgáló repülő szakaszvezető és Takáts
Pál továbbszolgáló szakaszvezető.6 Utólag — miután a 103. légvédelmi tüzérosztály
igazoló bizottsága nem igazolta — a 101. honi vadászrepülő ezred 1945. február 5-i
27. sz. ezredparancsa Podoba Illés és Takáts Pál légi győzelmét törölte. 7 A légi harc
során a 101/3. vadászrepülő század pilótáit a légi harcok során még csak sérülések
sem érték. Jelentéktelenek voltak a gépsérülések is: Bejczy József főhadnagy szá
zadparancsnok gépe a bal szárny felületén egy géppuskatalálatot kapott; Podoba
szakaszvezető gépének pedig bal csűrő j ét ellőtték. Bejczy főhadnagy és Pászthy
István repülő hadnagy fegyverzete a harc közben nem működött. Mátyás János
hivatásos repülő őrmester — a hűtővíz felforrása miatt — kénytelen volt kiválni a
harcból. Bélaváry Pál hadnagy V—801 jelű gépe a visszatéréskor, illetve a leszál
láskor összetört (bal futója kitört). Megjegyzendő, hogy az osztály másik két szá
zada összesen három amerikai gépet lőtt le, s egy pilótájuk életét vesztette.
A június 15-i eseménytelen nap után, 16-án, pénteken zajlott le a 101. honi vadász
repülő osztály — és ezen belül a 101/3. vadászrepülő század — második legsúlyosabb
csatanapja. A reggeli órákban a század tizenegy bevethető repülőgéppel rendelke
zett. A várható amerikai légitámadás miatt már 6 órakor elrendelték a 30 perces,
majd 7 óta 20 perctől a 15 perces készültséget. Startkészültségre 8 óra 40 perckor
kaptak parancsot. Délelőtt 9 óra előtt délnyugati irányból az amerikai 15. hadászati
légi hadsereg 638 bombázó- és 290 kísérő vadászrepülőgépe hatolt be Magyarország
légterébe. Néhány perccel később, 9 óra 10 perckor a magyar 101. honi vadászrepü
lő osztály 28 repülőgépe bevetési parancsot kapott; az osztálykötelékben a 101/3.
5 Heppes Aladár: Visszaemlékezés a Magyar Légierők 1944-es harcaira 40 év távlatából. Magyar Szárnyak, XIII.
évf., 1984., 13. sz. (Oshawa, Ontario, Canada) 14. o. (1. sz. melléklet.)
6 HL 101. v.rep.e.pság. iratai. Tiszti és bizalmas parancsok: Légierők bizalmas parancsa; 63. sz. parancs (1944.
szept. 23.); Légigyőzelmek igazolása. 1944. jún. 14. (Itt részletezve a lelövések helye.)
7 HL 101. v.rep.e.pság. iratai. 27. sz. ezredparancs (1945. 02. 05.).
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vadászrepülő század tizenegy gépével vett részt. Pávai-Vájna György hadnagy viszszaemlékezése szerint a 101/3. vadászrepülő század az osztálykötelék bal szárnyán
látott el vadászbiztosítást, s Tihany légterén át, 8000 méter magasságban repültek
déli irányba. 8 Kaposvártól 20 km-re északra — nagyjából Somogyvár légterében —
6000 méteren csaptak össze 80—100 amerikai P—38 Lightning és P—51 Mustang
kísérővadásszal. A kibontakozó légiharcban a 101/3. vadászrepülő század pilótái
nyolc amerikai repülőgépet lőttek le: hat P—38 Lightningot, egy P—51 Mustangot és egy B—17 Boeing Flying Fortress négymotoros bombázót. A légigyőzelem
jelentések utólag nem bizonyultak pontosnak és megbízhatónak, mert a jelentett
lelövések közül csak ötöt igazoltak: Bejczy József főhadnagy századparancsnok
(egy P—38 Lightning : Értény ÉNy — Tamási Ny) ; Mátyás János őrmester (egy
P—38 Lightning: Értény ÉNy — Tamási Ny); Debrődy György hadnagy (egy
P—38 Lightning: Kapoly Balatonföld vár DDK); Kovács Pál hivatásos repülő
őrmester (egy P—38 Lightning : Balatonkereki—Gyugypuszta, Balatonföldvár D) ;
Karátsonyi Mihály repülő hadnagy (egy P—38 Lightning : Iszkaszentgyörgy halastó
mellett.) Nem igazolták a század bevetési könyvében szereplő lelövések közül az aláb
biakat : Huszár András repülő zászlós (P—38 Lightning) ; Karátsony Mihály hadnagy
(B—17 Boeing Flying Fortress), Ajben János repülő szakaszvezető (P—51 Mustang)
légi győzelmeit.9 A légi harcban — a század állományából —• életét vesztette Pászthy
István hadnagy. Egyes visszaemlékezések szerint, miután az amerikai P—38 Light
ning kísérővadász gépek túlereje szétszórta a 101/3. vadászrepülő századot, egyéni
harcok alakultak ki a magyar és amerikai pilóták között. Az első harci bevetését
végző Karátsonyi hadnagy elé váratlanul becsúszott egy Lightning. A magyar pilóta
minden fegyveréből tüzet nyitott, majd függőleges zuhanással igyekezett kitörni az
amerikai vadászgépek tömegéből. Földközelben repült Veszprém felé, amikor rádió
jában hallotta Pászthy István hadnagy segítségkérését. Karátsonyi azonnal hívta
őt, válasz azonban már nem jött. Pászthy sebesülten ugrott ki gépéből, de ejtőer
nyője a zuhanó gépbe akadt, és magával ragadta a mélybe. Karátsonyi ekkor hal
lotta Heppes őrnagy osztályparancsnok parancsát, hogy a századok Balatonalmádi
felett gyülekezzenek.10 A század bevetési napló adatai szerint egy pilóta — PávaiVajna György hadnagy — fejsérülést kapott. A sebesülés részleteiről Pávai-Vájna
az alábbiakban emlékezett vissza: „Kb. 10 óra tájban hallottam a rádión az osztály
parancsnok parancsát a Tihany fölött 4000 méteren való gyülekezésre. Jelentet
tem, hogy az üzemanyagom és a lőszerem is fogytán van. Leszállásra és újratöltésre
kaptam parancsot." A továbbiakban leírta, hogy már megközelítette a veszprémi
repülőteret, ahol váratlanul négy amerikai Lightning támadta meg. A földközelbe
szorított magyar vadászgép — lángoló motorral — hasra szállt. Pávai-Vájna kiugrott
az égő roncsból, s gyalogosan igyekezett menekülni. A négy amerikai vadászgép
egymás után többször lecsapott a földön égő magyar vadászrepülőgépre, illetve a
közelében fekvő magyar pilótára, s gépágyúsorozatokkal igyekeztek megsemmisíte
ni. Az amerikai gépek végül is eltávoztak, s Pávai-Vájna hadnagy kisebb homlok
sérüléssel túlélte a harcot. 11 A 101/3. vadászrepülő század összvesztesége a légiharc
ban egy halott és egy könnyű sebesült volt. Lelőtték három Me—109-es vadász
repülőgépüket, melyek 100%-ban megsemmisültek (V—826, V—818, V—817),
s a V—786 jelű gépnek lelőtték a szárnyvégét.
Június 17-től 24-ig eseménytelenül teltek a napok. A 101/3. vadászrepülő század
ezekben a napokban 8—9 üzemképes és bevethető repülőgéppel rendelkezett.
8 Pámi-Vajna György: Lelőttek... Magyar Szárnyal; X I I I . évf. 1984. 13. sz. 58. o.
í) L. a 0. sz. jegyzetet.
10 Qaál Gyula: Fehér kereszt és fehér csillag. Magyar Szárnyak, X I I I . évf. 1983.12. sz. 39. o. V. ö.: Magyar Szár
nyak, VII. évf. 1944. 17. sz. szept. 1. 4—6. „A Pumák egy napja".
11 L. a 8. sz. jegyzetet.
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1944. június 25-től július 24-ig nincs feljegyzés a 101/3. vadászrepülő század beve
tési naplójában. Így ezt a hiátust csak szórványos anyagokkal tölthetjük ki.
Június 26-án az amerikai 15. hadászati légi hadsereg 677 bombázó- és 300 kísérő
vadászrepülőgépe hatolt be az ország légterébe. A 101. honi vadászrepülő osztály
mindhárom százada bevetési parancsot kapott, s a délelőtti órákban Sopron—Pápa
légterében heves légi harc bontakozott ki. A 101/3. vadászrepülő század csak egy
légi győzelmet jelentett : Takáts Pál továbbszolgáló repülő szakaszvezető Rábacsa
nak légterében egy P—51 Mustang vadászgépet lelőtt. A század ugyanakkor súlyos
veszteségeket szenvedett el: az osztály három halottjából ketten — Ajben János
szakaszvezető és Podoba Illés szakaszvezető — a 101/3. vadászrepülő századból
vesztették életüket.12
Másnap, június 27-én újra 331 amerikai bombázó és 100 kísérő vadászrepülőgép
támadta Magyarországot és bombázta Budapestet. A 101. honi vadászrepülő osztály
24 géppel került bevetésre, melyben nyolc géppel szerepelt a 101/3. vadászrepülő
század is. A bevetés eredményei ismeretlenek. Június 30-án újra 450 amerikai bom
bázó és 160 kísérő vadászrepülőgép támadta — a Balaton légterén át — Budapestet.
A 101. honi vadászrepülő osztály mindhárom századával — huszonnégy géppel —
megtámadta az amerikaiakat. Támogatásukra harcba vetették a 8. német honi va
dászrepülő hadosztály 17 gépét is. A magyar—német kötelék Zalaegerszeg és Tapol
ca légterében ütközött meg az amerikaiakkal. A 101/3. vadászrepülő század három
légi győzelmet jelentett. Azonban csak Huszár András zászlósét fogadták el, aki
Tapolcától DK-re, Nemesvitánál lőtt le egy B—24 Liberator mintájú négymotoros
bombázót, amely a múút és a vasút között zuhant le és személyzetével együtt elégett.
A Bejczy József főhadnagy, századparancsnok által jelentett egy B—24 Liberatort
és egy P—38 Lightning vadászgépet, valamint a Kovács Pál őrmester által közölt
P—38 Lightning vadászgép lelövését a bizottság nem fogadta el.13
Egy napi nyugalom után, július 2-án reggel az amerikai 15. hadászati légi hadsereg
712 bombázó és 300 kísérő vadászrepülőgépe támadott újra Budapestre. A 101. honi
vadászrepülő osztály újra mindhárom századával — összesen tizennyolc géppel —
felszállt a veszprémi repülőtérről. A bevetést követően, a 101/3. vadászrepülő század
három légi győzelmet jelentett, azonban csak Debrődy György hadnagyét ismerték
el, aki egy P—51 Mustang vadászgépet lőtt le a pilisvörösvár—csobánkai út felett.
Dániel László hadnagy és Boldizsár László repülő szakaszvezető jelentéseit — egyegy P—38 Lightning lelövéséről — nem fogadták el. A 101/3. vadászrepülő század
egy embert — Takács Pál szakaszvezetőt — vesztett. (Az osztály összes ember
vesztesége három halott volt.)14 Néhány napi nyugalom után, július 7-én reggel az
amerikaiak újra támadtak 560 bombázó és 250 kísérő vadászrepülőgép bevetésével.
A 101. honi vadászrepülő osztály ismét mindhárom századával — összesen 34 gép
pel — felszállt. A 101/3. vadászrepülő század Komárom légterében támadott meg
egy amerikai bombázóköteléket, s három lelövést jelentett. Debrődy György had
nagy ós Huszár András zászlós Megy eres felett közösen lőtt le egy négymotoros
B—17 Flying Fortress bombázót; Molnár László repülő hadnagy pedig egymaga két
négymotoros B—24 Liberator bombázót lőtt le Kolozsnéma légterében. A század
nak veszteségei nem voltak.15
Július 8-án délelőtt az amerikai 15. hadászati légi hadsereg hatvan négymotoros
12 L. az 5. és 6. jegyzetet.
13 L. a 10. jegyzetet; HL 101. v. rep.e.pság. iratai. 27. sz. ezredparancs (1945. I I . 5.).
14 L. a 6. jegyzetet; HL 101. v.rep.p3ág. iratai: 27. sz. ezredparancs (1945. II. 5.); Ve3zteségkimutatás (1945. I. 9.
101) I. v.rep.oszt.pság.).
15 L. az 5. és 6. jegyzetet.
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bombázógépe bombatámadást hajtott végre a veszprémi repülőtér ellen. Miután a
századok kitérőrepülést hajtottak végre, gépveszteségeik nem voltak. A 101/3. va
dászrepülő századnak csak egy tisztje — dr. Rádonyi Kálmán zászlós — halt meg a
repülőtéren a bombatámadás során. Az osztály állományából összesen egy tiszt, egy
orvos és tizenegy legénységi állományú katona halt meg ; a repülőtér személyzetének
teljes vesztesége viszont mintegy nyolcvan ember volt.
A július 9-től beálló kedvezőtlen időjárási és légköri viszonyok miatt 13-ig bevetési
szünet volt. Július 14-én újra 430 amerikai bombázó és 150 kísérő vadászrepülőgép
támadta Budapestet. A 101. osztály ebben az esetben is mindhárom századával
— tizenhat géppel! — került bevetésre. Sem légi győzelmet, sem veszteséget nem je
lentettek. Két nappal később, július 16-án újra 380 amerikai bombázó és 150 kísérő
vadászrepülőgép támadta — Nyugat-Magyarország légterén át — Bécset. A 101.
vadászrepülő osztály tizenkét gépének bevetésével megtámadta az amerikaiakat.
A 101/3. vadászrepülő század egy légi győzelmet jelentett: Bejcsy József főhadnagy,
századparancsnok Kenyéri légterében lelőtt egy B—24 Liberator bombázót, amely
nagy magasságban felrobbant és teljes személyzetével együtt megsemmisült.16
Július 17—25 között nyugalom honolt az ország légterében. (Július 24-től újra foly
tatódik a 101/3. vadászrepülő század bevetési naplója!)
Július 26-án az idő derült volt, a felhőtakaró 6000 méteren húzódott. A 101/3.
vadászrepülő század hét üzemképes és bevethető géppel rendelkezett. A délelőtti
órákban az amerikai 15. hadászati légi hadsereg kötelékei ausztriai célpontokat tá
madtak. A 101. honi vadászrepülő osztályt — két német vadászrepülő osztály támo
gatására — mindhárom századával harcba vetették. Az összecsapások során —
Ausztria felett — Molnár László repülő hadnagy egy amerikai P—38 Lightning va
dászgépet lelőtt.17 A bevetési napló adatai szerint a századnak veszteségei nem vol
tak. Valószínűleg üzemanyaghiány miatt két gép visszatéréskor nem érte el a veszp
rémi repülőteret: Molnár László hadnagy V—848 jelű gépével Szombathelyen,
Huszár András zászlós V—842 jelű gépével pedig a győri repülőtéren kényszerle
szállást hajtott végre.
Másnap, július 27-én reggel újra nagytömegű amerikai kötelékek jelentek meg az
ország DNy-i légterében. A 101. vadászrepülő osztály mindhárom századával —
köztük a 101/3. vadászrepülő század hét gépével — felszállt a veszprémi repülőtér
ről. A magyar kötelék Balatonfüred légterében zárkózott fel a német 8. honi vadász
repülő hadosztály egyik egységéhez. A magyar osztály Székesfehérvár—Tata lég
terében — 7000 méteren — szemből és felülről támadott meg egy nyolcvan bombá
zóból álló amerikai köteléket. A rácsapás során négy amerikai négymotoros B—24
Liberator bombázót lőttek le, ebből hármat a 101/3. vadászrepülő század pilótái:
Debrődy György hadnagy Mór felett, Molnár László hadnagy Csákvár légterében,
Karátsonyi Mihály hadnagy pedig Szabadbattyánnál lőtt le egy-egy bombázót.
Ezt követően a magyar kötelék új rácsapásra gyülekezett. Molnár László hadnagy
rádión helyzetjelentést kért a „Sziklától" (a budapesti Mente utcai irányító központ
tól) az amerikai vadászkötelékekről. A válasz szerint a kísérővadászok nyugat felé
távoztak. Ekkor megszólalt egy másik hang, azt állítva, hogy az előző információ
hazugság. Erre az első hang közölte, hogy a második hang hazudik ! Mikor a magyar
vadászok az irányító központtól gyülekezési körzetet kértek, az a Balaton egyik
pontjának légterét jelölte meg. Egy-két perc múlva egy újabb — ismeretlen — hang
módosítást tett, s egy duna menti község légterét adta meg. Az első hang ekkor újra
megszólalt, s közölte, hogy az amerikaiak azonos hullámhosszon igyekeznek a magyar
16 L. a 6. jegyzetet.
17 ü o .
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vadászokat tőrbe csalni. Ez volt az első eset, hogy az amerikai bombázókról — e
célra kiképzett és magyarul jól beszélő rádiósok — a magyar vadász védelmet meg
zavarni igyekeztek. Miközben az említett rádiózás folyt, váratlanul megjelentek
az amerikai vadászkötelékek, s Székesfehérvár északi légterében újabb légi harc
bontakozott ki. Az összecsapásban a magyar osztály — ebben az esetben is saját
veszteség nélkül — két amerikai P—51 Mustang vadászgépet lelőtt, ebből egyet a
101/3. vadászrepülő század pilótája, Kovács Pál hadnagy Csákvár légterében. A be
vetés végén a 101/3. vadászrepülő század veszteség nélkül tért vissza a veszprémi
repülőtérre, csak egy gép vágódott hasra a leszálláskor, komolyabb sérülés nélkül.18
Kétnapi szünet után, július 30-án délelőtt újra mintegy 300 amerikai repülőgép
támadta Budapestet és a zalai kőolajmezőket. A borult időben — a 101. honi vadász
repülő osztály kötelékében — a 101/3. vadászrepülő század mind a hat bevethető gé
pével felszállt. A század bevetési könyve sem légi győzelmet, sem veszteséget nem
említ. Más források szerint Molnár László és Dániel László hadnagyok, illetve Kovács
Pál őrmester és Boldizsár László szakaszvezető egy-egy B—24 Liberator bombázó
lelövését jelentette. Azonban utólag ezeket a 27. sz. ezredparancsban (1945. febr.
5,) nem fogadták el.
Július 31-étől augusztus 6-áig — a felhős, borult, zivataros időjárási és légköri
viszonyok miatt — amerikai légitámadások nem voltak, s a bevetési napló adatai
szerint a 101/3. vadászrepülő század nem hajtott végre bevetést. Augusztus 7-re az
idő kiderült, s csak helyenként jelentkeztek gomolyfelhők. A század ezen a napon
tíz üzemképes és bevethető repülőgéppel rendelkezett. A reggeli órákban az amerikai
15. hadászati légi hadsereg 357 bombázó és 171 kísérő vadászrepülőgépe hatolt be az
ország légterébe. A 101. honi vadászrepülő osztály tizennégy — más adatok szerint
tizennyolc — géppel szállt fel. A 101/3. vadászrepülő század kötelékét Molnár László
hadnagy vezette. A parancs szerint Győr felé repültek, ahol csatlakoztak egy — ti
zenhárom Me—410-es — német nehézvadász csoporthoz. Az egyesített kötelék
DK—D-i irányba fordult. A magyar vadászok biztosítási feladattal hátul és felül
kísérték a német alegységet. Amint Székesfehérvár légterébe értek, váratlanul meg
pillantottak egy — 353 négymotoros bombázóból álló — amerikai köteléket. Molnár
hadnagy ekkor parancsot adott a póttankok ledobására. Röviddel ezután Debrődy
hadnagy — a Nap felől és mintegy 1500 méteres magassági fölénnyel — négy köze
ledő vadászgépet észlelt. Jelzésére a „Szikla" megnyugtatta Molnár hadnagyot, hogy
ezek német magassági vadászok. Hamarosan harminc gépre növekedett a Nap felől
közeledő kötelék száma, s a légtérben tömegesen megjelenő vörösen izzó nyomjelző
lövedékek csíkjai bebizonyították, hogy azok nem német, hanem amerikai P—51
Mustang vadászok. Miután a — magyar kötelék által kísért — német nehézvadász
csoport is észlelte a túlerejű amerikai támadást, délnyugati irányba kitörtek, s ezzel
a magyar vadászcsoport a Balaton—Tapolca—Sümeg légtérben magára maradt.
A nagyerejű amerikai vadászkötelék koncentrált támadást indított a 101/3. vadász
repülő század ellen. Percek alatt több magyar vadászgép találatokat kapott. A köte
lékbe beosztott 101/1. vadászrepülő századhoz tartozó egyik gép zuhanni kezdett,
de pilótájának — Benkő Lajos repülő hadnagynak — sikerült ejtőernyővel földet
érnie. A 101/3. vadászrepülő század egyik pilótája — Nyemecz János tartalékos
repülő zászlós — is kiugrott égve zuhanó gépéből, de ejtőernyőjén ereszkedve gép
fegyverlövéseket kapott, s halálos sérülésekkel ért földet. Még élve szállították a sü
megi kórházba, ahol azonban meghalt. Molnár László hadnagy Káld felett ugrott
ki égő gépéből, s szintén ereszkedés közben kapott halálos lövéseket. Érdekfeszítően
írta le az eseményeket a 101/3. század egyik pilótája, Tobak Tibor repülő hadnagy:
18 L. a 6 és 10. jegyzetet.
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,,8000 métert Győr magasságában elértük, amikor a Párductól (ez volt a nap folya
mán a földi irányító központ fedőneve. — V.D.Cs.) új parancs érkezett: feladatunk
a német nehéz vadászok biztosítása ! A németek már látnak minket, jelezte a Párduc,
mert nem voltunk (ti. a németekkel) azonos sáA^ra hangolva... Laci (Molnár László
hadnagy. — V.D.Cs.) nagy bal ívben a Balaton irányába repülő németek mögé ka
nyarította kisded csapatunkat. A\&ttunk voltak a németek cca 6000 és 7000 között...
Hát ezek a nehéz vadászok éppen olyan G—6-osok voltak, mint mi, csak három
ágyús kivitelben, póttankkal, század ékalakzatban és pontosan tizenketten. Kétszer
is megszámoltam őket. A Balaton keszthelyi sarkánál járhattunk, amikor a magas
ságunkat szépen veszítve, lekeveredtünk 6000 m-re, és valaki beleordított a rádióba:
»fölöttünk kondenzek!« A kondenzeket én is észrevettem, amikor a németek ENy-i
irányba fordultak, mi utánuk és a Nap pontosan mögöttünk. Közben a rádióban:
»fölöttünk Mustángok!« Laci: »Párduc, azonnal kérek engedélyt emelkedni és szem
befordulni! Mustangok felettünk! Értesítsék a németeket! Összes Pumák! Póttan
kot ledobni! Géppuskákat, gépágyúkat bekapcsolni!« A másodpercek perceknek
tűntek. A németek, mintha iskolát repülnének. Most már elfajult a szöveg: »a pifkék
(ti. a németek) nem látják az amikat!...« Drámai volt a hangulat, de csak a három
parancsnok beszélt. Főleg Laci. Legalább négyszer kért parancsot a kiválásra és a
szembefordulásra. A válasz mindig az volt, hogy azok nem Mustangok, hanem német
felderítő gépek. Parancsot végrehajtani, a német egységet biztosítani! (...) Molnár
Laci úgy rávágta a »not« (szükség V.D.Cs.) teljesítményt, hogy jó 50 méterre elma
radtam tőle (Tobak Tibor hadnagy Molnár László hadnagy géppárja volt — V.D.Cs.),
de ezt a távolságot már tartottam. A németek előttünk repültek, még mindig pót
tankokkal kb. 600 méterre és 100—200 m-rel alacsonyabban. Laci melléjük akart
repülni, és a parancsot a végsőkig teljesítve, jelezni akarta a Mustangokat. Már köze
lebb voltam a németekhez, Laci még közelebb, és ekkor Laci billegni kezdett, és rövid
sorozatokat lőtt a németek elé, hogy vegyék észre magukat. Ebben a pillanatban
apró villanásokat láttam Laci gépének törzsén, és kis füstpamacsokat. Laci gépe
kissé felhúzott, majd élesen jobbra bedőlve, a föld felé húzott fehér és fekete, egyre
növekvő füstöt húzva maga után. (De nem lánggal égett.) És ekkor tűztenger hátul
ról. Egy kockás mintázatú farokrész, csillogó géptest, jellegzetes hassal, jobbra tőlem
10 méterrel és legalább 80—100 km/óra, sebességgel túllő rajtam. Ez lőtte le Lacit,
villan belém a felismerés, hátra se nézek és látom, hogy beszalad a revikörömbe!
Nincs messzebb 50 méternél, minden fegyverből tűz ! Méghozzá más is lő, látom a sok
találatot és a Messerek nyomjelzőit, de azt is, mi történt velük. A Mustang nem
gyullad ki, de meredeken lefordul, én utána, de már látom, hogy ez bekapta. Alattam
elég nagy település, távolabb a Rába. Jánosházától DNy-ra vagyok, és ekkor fény
jelző lövedékek süvítenek el a kabinom mellett. Nem kapok találatot, de botot előre
feketedésig, negatív szögben zuhanok és csavarom, lépem a teljes gázzal zuhanó
gépet..."
A 101/3. vadászrepülő század bevetési könyve tömören regisztrálta az esemé
nyeket: „Tíz gépből négy nem tért vissza. Fölényes Mustang támadás hátulról.
Karátsonyi hadnagy, Nyemecz zászlós, Molnár hadnagy lelőve ; Nánási hadnagy ben
zinhiány miatt kényszerleszállt ; a visszatért hat gépből kettő javításra szorul a talá
latok miatt. Karátsonyi hadnagy égési sebeket szenvedett el (a szombathelyi kórház
ba vitték); Nyemecz zászlós súlyos lövéssérüléssel a sümegi kórházban." Tobak
Tibor fentebb idézett visszaemlékezésében leírta, hogy Tóth Lajos hadnagy (az 1.
századtól), majd utána Nánási Kálmán repülőhadnagy egymást követően egy grófi
kastély parkjában hajtottak végre kényszerleszállást.19
19 L. a 10. jegyzetet; „A Kék—11-es": Az első... 1944. augusztus 7. Magyar Szárnyak, X I I . évf. 1983. 12. sz.
59—60. o.
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Augusztus 8-tól 22-ig a 101/3. vadászrepülő század nem hajtott végre harci beve
tést, annak ellenére, hogy a 15. hadászati légi hadsereg változatlan hevességgel tá
madta a magyarországi célpontokat. Ebben a két hétben a század gépállománya 5
gép volt, majd augusztus 9-én, egy kitérőrepülést követően, a leszálláskor a V—861
jelű gép futóműve becsuklott és a gép megsérült. Augusztus 10—11-én új gépek
érkeztek be a győri repülőgépgyárból: Messerschmitt Me—109 G—6 a típusok,
melyek a 2 db MG—131-es 13 mm-es nehézgéppuska mellett 1 db MK—108-as 30 mm-es
gépágyúval voltak felfegyverezve. Az új gépek a W—021, W—026, W—027, W—029
lajstromjelet kapták. Augusztus 14-én Kenyériből újabb két gép érkezett, melyek a
W—023, W—030 jelzést kapták. Az új gépekkel augusztus 17-én kezdték meg a
gyakorló repüléseket.
Augusztus 20-án délelőtt D—DK—K—Magyarország ellen nagyarányú amerikai
légitámadások zajlottak le. A teljesen derült időben 08 óra 50 perckor a 101. honi
vadászrepülő osztály mindhárom százada bevetésre kapott parancsot. Ennek során
a 101/3. („Drótkefe" fedőnevű) vadászrepülő század volt a vezérszázad nyolc bevet
hető gépével. A felszállást követően rövidesen a század két gépe műszaki hiba miatt
visszatért és leszállt. A bevetés 1 óra 50 percig tartott, de az osztály sem a németekkel,
sem az ellenséggel nem találkozott. A bevetési könyv szerint délután is volt még
egy bevetés, de találkozás az ellenséggel ekkor sem volt. Augusztus 21-én újabb
nagy amerikai légitámadás zajlott le, s a teljesen derült időben, 09 óra 10 perckor
a 101. honi vadászrepülő osztály mindhárom százada újra bevetési parancsot kapott.
A 101/3. század nyolc géppel szállt fel, de Erdész Károly repülő szakaszvezető — mű
szaki hiba miatt — a W—023 jelű géppel rövidesen visszatért és leszállt a repülő
téren. Az osztály támadást intézett a hajdúböszörményi repülőteret bombázó ame
rikai kötelékek ellen. Nánásy Kálmán hadnagy egy B—24 Liberator lelövését je
lentette. Ezt azonban utólag — a 27. sz. ezredparancsban (1945. február 5) — nem
fogadták el. Augusztus 22-én újra 530 amerikai bombázó és 250 kísérő vadászrepülőgép
hatolt be az ország légterébe.20 Délelőtt folyamán — derült időben — csak a 101/3.
század hajtott végre bevetést öt géppel (egy azonban műszaki hiba miatt rövidesen
visszatért.) A kötelék ellenséggel nem találkozott, s harc nélkül visszatért. A délutáni
órákban a század három gépét vetették be repülőtérbiztosításra. Délután 13 óra
15 perc körül a köteléket amerikai repülőgépek támadták meg. A század bevetési
könyve szerint 13 óra 15 perckor Kiskomárom légterében amerikai vadászgépek le
lőtték Kovács Pál őrmestert, aki életét vesztette. Géppárját, Hoy Tibor repülő sza
kaszvezetőt is megtámadta négy amerikai P—51 Mustang vadászgép. A légi harc
ban — 13 óra 20 perckor — Hoy szakaszvezető egy B—24 Liberator négymotoros
bombázót lelőtt, majd néhány perc múlva a Mustangok őt is lelőtték. Hoy Tibor
— sérült gépével — Keszthely közelében kényszerleszállást hajtott végre. A pilóta
fej- és vállsérülésekkel a keszthelyi kórházba került.
Augusztus 23-től október 9-ig a 101/3. vadászrepülő század nem hajtott végre
harci bevetést, annak ellenére, hogy az amerikai 15. hadászati légi hadsereg a ma
gyarországi célpontokat továbbra is támadta. A század bevetési naplója szerint az
amerikai légitámadások alkalmával a 101/3. vadászrepülő század — de a másik két
század is — rendszeresen kitérő repüléseket hajtott végre : azaz elhagyták az ameri
kai bombázástól fenyegetett veszprémi repülőteret. Augusztus 25-én hajtották végre
az első ilyen kitérő repülést Várpalota fölé. A felszálláskor Mátyás János őrmester
a W—028 jelű géppel bepördült, s a repülőgép 80%-os sérüléseket szenvedett.
Augusztus 27-én az egész osztály kitérő repülésre kapott parancsot Várpalota lég
terébe. A felszálláskor Dániel László hadnagy gépe pördült be, s a W—016 jelű
20 L. az 5. jegyzetet.
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gép összetört. Az augusztus 28-i kitérő repülés során baleset nem történt. Augusztus
30-án az amerikai 15. hadászati légi hadsereg 306. vadászrepülő hadosztályának
P—51 Mustang kötelékei a n a p folyamán több légitámadást hajtottak végre az ország
légterében. A 101/3. vadászrepülő század bevetési könyve szerint: „ A kis géplétszám
m i a t t bevetésről szó sem lehetett, s mivel ellenséges alacsonytámadás volt várható,
a gépeket (szilánkvédő — V.D.Cs.) karámokban helyezték el."
Szeptember l-jétől az újonnan beérkező pilóták gyakorlórepülései indultak meg.
Már az első napon Szűcs tizedes a W—032 jelű géppel hasra szállt és a gépet össze
törte. Szeptember 4-én — a borús és szeles időben — folytatódtak a gyakorló repü
lések : Dómján Pál hivatásos repülő törzsőrmester a startnál bepördült és a W—026
jelű gépet összetörte. A szeptember 5-i amerikai légitámadás ideje alatt a 101/3.
vadászrepülő század gépeit szilánkvédő karám okba vontatták. Szeptember 8-án
újra gyakorló repülések folytak: Dómján Pál a startnál újra bepördült, s a W—027
jelű gépet is összetörte. Miután ez néhány n a p alatt a második géptörése volt, Heppes
Aladár őrnagy, osztályparancsnok Domjánt a további repüléstől letiltotta. Szeptem
ber 10-én a 101/3. vadászrepülő század három új gépet kapott, majd 12-én a szolnoki
repülőosztálytól négy újabb gép és h a t pilóta érkezett a századhoz. Az új gépek át
vételét és berepülését a Repülő Átvételi Bizottság (RÁB) pilótái szeptember 12-én
kezdték meg.
A szeptember 13—15—16—17—18—19—20—21—23-i amerikai berepülések al
kalmával a századot továbbra sem vetették harcba. A gyakorló repülések még né
hány napig folytatódtak: 14-én — leszállás közben — Erdész Károly őrvezető a
W—054 jelű géppel átvágódott, a gép összetört, a pilóta könnyebben megsérült.
Szeptember 23-tól — az egyre kedvezőtlenebb időjárási viszonyok és a súlyosbodó
üzemanyaghiány miatt — a gyakorlórepüléseket leállították. Szeptember 24-én
a század hajózói megkapták a téli repülési ruházatot.

A 101/3. vadászrepülő század tevékenysége a 101. honi vadászrepülő ezred
megalakulásától az amerikai légitámadások befejezéséig
1944. szeptember 26—november 7.
1944. szeptember 25-én megalakult a 101/11. vadászrepülő osztály 4., 5. és 6.
százada Kenyériben. E z t követően, szeptember 29-én megszervezték a két osztályt
irányító 101. honi vadászrepülő ezred parancsnokságát (parancsnoka Heppes Ala
dár őrnagy; harcálláspontja: Veszprém).
Szeptember 26-án a 101/3. vadászrepülő század á t a d t a a 101/5. vadászrepülő
századnak Nánási Kálmán és Bélaváry Pál hadnagyokat, valamint tizennégy repü
lőgépszerelőt.
A gyakorló repülések október 4-ig továbbra is szüneteltek. Ezen a napon — októ
ber 4-én — az osztály két másik századával egyidejűleg — a század pilótái Balaton
almádiból Veszprémbe — a várban lévő kanonoki palotákba — költöztek. Október
5-től az időjárás jelentősen javult, s a gyakorló repülések folytatódtak.
1944. október 6-án az Arad—Makó közti hídfőkből megindult a szovjet 2. U k r á n
F r o n t balszárny-erőinek támadása, a debreceni t á m a d ó hadművelet. A szovjet t á 
madó hadművelet támogatására az amerikai XV. vadászrepülő parancsnokságnak
négy „ M u s t a n g " és három „Lightning" csoportja indított támadássorozatot a ma
gyarországi — elsősorban a dunántúli — célpontok (vasúti és közúti csomópontok,
stb.) ellen.
Október 9-től a 101. honi vadászrepülő ezred 101/1. honi vadászrepülő osztályá— 358 —

n a k mindhárom századát egyidejűleg vetették harcba az amerikai XV. vadászre
pülő parancsnokság kötelékei és a szovjet 2. U k r á n F r o n t 5. légi hadseregének bom
bázó, csata- és vadászrepülő kötelékei ellen.
A szovjet 5. légi hadsereg ellen végrehajtott október 9-i ós 10-i bevetések eseményei
ismeretlenek. A bevetési napló csak annyit közöl, hogy 9-én a század nyolc gépét
vetették harcba délután 14 órakor, majd 10-én a nyolc gépet újra harcbavetették.
A bevetés helyét, célját, eredményeit és veszteségeit illetőleg semmi utalás nem
szerepel.
Október 11-ón a Szegedet t á m a d ó szovjet erők ellen vetették be a 101/3. vadász
repülő század négy gépét: Pávai-Vájna György és Halasi Sándor főhadnagyokat,
illetve Huszár András zászlóst és Mátyás J á n o s t őrmestert. A szovjet csapatlégvéde
lem tüzében Huszár András zászlós W—021 jelű gépe találatokat k a p o t t és Kistelek
nél kényszerleszállást hajtott végre. Október 12-ón — derült időjárási viszonyok
között — a 101/1. vadászrepülő osztály mindhárom százada Szeged légterében haj
t o t t végre bevetést. A 101/3. századtól Bejczy József főhadnagy, Halasi Sándor fő
hadnagy, Nánási, Tobak, Dániel, Bélaváry hadnagyok, Mátyás őrmester, Boldizsár
szakaszvezető, Szűcs tizedes és Erdész őrvezető vett részt a bevetésben. Műszaki
hiba miatt azonban a bevetés u t á n rövidesen visszafordult és visszatért a veszprémi
repülőtérre Dániel hadnagy, Mátyás őrmester és Szűcs szakaszvezető. A 10l/L va
dászrepülő osztály végrehajtotta bevetését Szeged—Makó légterében, s m á r haza
felé repültek, mikor a Balaton DK-i légterében váratlan amerikai Mustang t á m a d á s
érte a kötelékben repülő magyar vadászgépeket. Elsőnek a hátvédet alkotó 101/1.
vadászrepülő századot t á m a d t á k meg: egy magyar vadászgépet lelőttek, viszont a
magyar vadászok két Mustangot semmisítettek meg a Balaton felett. Az osztály
elővédjét alkotó 101/4. vadászrepülő század már elérte a veszprémi repülőteret és
megkezdte leszállását, mikor a Mustangok többszörös rácsapással szétszórták a ma
gyar kötelék centrumát alkotó 101/2. és 101/3. századokat. A 101/3. századból Ná
nási K á l m á n hadnagy W—049 jelű gépe k a p o t t találatokat, s a pilóta Csopaknál
(a Kerekedi-öböl nádasaiban —V.D.Cs.) hajtott végre kényszerleszállást. Erdész őrvezetőt a W—088 jelű géppel Pétfürdő légterében lőtték le. A pilóta a lelővést túl
élte. Bélaváry P á l hadnagy W—052 jelű gépét Veszprém felett t á m a d t á k meg a
Mustangok: a találatokat kapott gép a repülőtér közelében, a rátóti Nagymezőn
zuhant le, pilótája meghalt. Ugyancsak a veszprémi repülőtér közelébe n zuhant le
a 101/2. század egyik pilótája: Balogh Károly főhadnagy, aki szintén életét vesztette.
A Veszprém felett kibontakozó légi harc zűrzavarában a 101/3. vadászrepülő század
három gépe átrepülte a Bakonyt, s a pápai repülőtéren szállt le. Az amerikai Mus
tangok a légi harcot követően végiggéppuskázták a veszprémi repülőteret, számos
Me—109-es gépet megsemmisítve. A 101/3. századnak ilyen jellegű vesztesége nem
volt, 2 1
Október 13-án — 10 óra 30 perctől 17 óráig — hétszer volt riadó a veszprémi
repülőtéren, ami a foglalkozásokat megbénította. Az amerikai légitámadások (Szé
kesfehérvár, Pápa) ellenére a 101/1. vadászrepülő osztályt nem vetették be. Hasonló
volt a helyzet másnap is, október 14-én 10 óra 30 perctől 14 óráig riadó volt a repü
lőtéren nagyobb amerikai kötelékek berepülése miatt, de a 101. vadászrepülő ezred
I. és I I . osztálya (Veszprém és Kenyéri) nem k a p o t t bevetési parancsot, a n n a k elle
nére, hogy az amerikai Lightning és Mustang kötelékek a veszprémi repülőtér kör
zetét is támadták. 2 2 A másnapi, október 15-i eseményekről a 101/3. vadászrepülő
század bevetési könyve az alábbiakat jegyezte fel: „ I d ő : derült. Riadó nem volt.
21 HL 101. v.rep.e.pság. iratai: 1. sz. ezredparancs (Veszprém, 1944. szept. 30.).
22 Ezekre részletesen: Veress D. Csaba: Veszprém megye és a Szövetséges Hatalmak stratégiai légitámadásai a
második világháborúban. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 15/1980. 195. o.
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Kormányzói proklamácie, mely szerint az oroszoktól fegyverszünetet kért. Vörös
vezérezredes, a hv. vkf. parancsára a harcot tovább kell folytatni, mert a fegyver
szünetet még nem kötötték meg!" (sic !) A bevetési könyv következő napi — október
16-i — bejegyzése szerint : „Az uralmat, illetve az államvezetést Szálasi Ferenc
vette át. A harc tovább folyik !" A derült nap folyamán — 11—14 óra között — nagy
amerikai kötelékek miatt riadó volt a repülőtéren. Bevetés azonban nem volt. A dél
után folyamán Halasi főhadnagy, Nánási hadnagy és Huszár zászlós a századnak
kiutalt új gépekkel (W—102, W—99, W—94) gyakorlórepüléseket végzett. Októ
ber 17-én újra nagy amerikai kötelékek repültek be Ny-Dunántúl légterébe (Nagy
kanizsa, Szombathely bombázása). A 101/1. vadászrepülő osztály tíz gépét vetették
be, köztük a 101/3. század négy gépét (Bejczy főhadnagy, Nánási és Tobak hadna
gyok, Szűcs tizedes). Kovács Pál hadnagy a W—76 jelű géppel — az erős oldalszél
miatt — bepördült s nem tudott felszállni. Egyébként az osztályból a startnál há
rom gép tört össze. A tíz gép a repülőtér felett körözött 3000 méteren ; ellenséget nem
láttak és légi harc nem volt. Október 18—19-én többször volt riadó a repülőtéren
a Dunántúl légterében tevékenykedő amerikai kötelékek miatt, de bevetésre nem
került sor. Hasonló volt a helyzet október 20—21—22—23—24—25—26-án. Októ
ber 23-án az osztály századai letették az esküt Szálasira. Október 26-án a 101/3.
vadászrepülő századtól a 101/5. vadászrepülő századhoz, Kenyéribe vezényelték
Nánási Kálmán hadnagyot, ugyanakkor a 101/3. vadászrepülő századhoz új pilóták
érkeztek: Pintér Gyula és Szűcs Lajos hadnagyok, Sűrű Béla zászlós. Az egyre őszie
sebbre forduló idő — esőzések, köd, felhőzet — miatt a következő napokban egyre
kevesebb volt a gyakorló repülés. Október 30-án 09 óra 30 perctől — borús, esős
időben — a századnál startkészültséget rendeltek el, de bevetés nem volt. November
l-jén az amerikai kötelékek újabb nagyarányú berepülést hajtottak végre NyugatMagyarország légterében. A derült időben a 101/2. és 101/3. századok egy-egy raja
repülőtérbiztosítást látott el, de bevetés nem volt. November 2-án — újra csak bo
rult, esős időben — amerikai kötelékek mutatkoztak az ország nyugati légterében.
Délután 13 óra 30 perctől startkészültséget rendeltek el, majd a 101/1. vadászrepülő
osztálynak alárendelt 101/1. és 101/4. századok bevetést hajtottak végre. A részletek
ismeretlenek. A riadó után Halasi főhadnagy Me—109-es gépeket repült át a Veszp
rémmel szomszédos szentkirályszabadjai repülőtérre. (Feltehetően rejtési célzattal,
mert ez a repülőtér még nem működött.) November 4-én — borult időben és szeme
telő esőben — Halasi Sándor hadnagy és Hoy Tibor szakaszvezető parancsot kapott,
hogy hajtson végre szabad vadászatot a Duna—Tisza közti légtérben, az ott támadó
2. Ukrán Front sávjában. A részletek ismeretlenek. A nap folyamán a 101/3. század
megkapta 14. gépét: a W—125 jelű Me—109—G-t. A következő napon, november
4-én — derűs időjárási viszonyok között — a 101/3. század parancsot kapott, hogy
egyik rajával hajtson végre szabad vadászatot a 2. Ukrán Front sávjában, Buda
pest és Szolnok légterében. A bevetési napló szerint: „Indulás: 09 órakor: Bejczy
főhadnagy, Boldizsár tizedes, Tobak hadnagy, Huszár zászlós. Ellenséges gépekkel
nem találkoztak. Az idő egyre rosszabb. Abonytól D-re heves (ellenséges — V.D.Cs.)
légvédelmi tüzet kaptunk. Az első sorozat eltalálta Bejczy főhadnagy gépét, mely
égve, meredek szögben zuhant a föld felé; az égés megszűnt, a gép lapos szögben
ért földet. Bejczy főhadnagy valószínűleg hősi halált halt." Bejczy József főhadnagy,
a 101/3. vadászrepülő század parancsnoka valóban életét vesztette. Délután az egész
101/1. vadászrepülő osztály szabad vadászatot hajtott végre Budapest légterében,
a szovjet 5. légi hadsereg kötelékei ellen. A bevetési napló szerint ellenséges gépek
kel nem találkoztak. Visszatéréskor Kovács Pál hadnagy — üzemanyaghiány miatt —
a székesfehérvári repülőtéren volt kénytelen leszállni.
November 5-én, vasárnap — derült időben — déli 12 óra után, a 15. hadászati
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légi hadsereg mintegy ötszáz gépe repülte át a Dunántúl légterét, Bécs—Floridsdorf
körzete ellen hajtva végre támadást. Déli 12 óra 20 perckor a 101/1. vadászrepülő
osztály mind a négy százada (1., 2., 3. és 4. századok) parancsot kapott arra, hogy
csatlakozzon a német 8. honi vadászrepülő hadosztály alegységeihez, s támadják
meg az amerikai kötelékeket. A 101/3. század nyolc géppel startolt (Debrődy, To
bak, Dániel, Kovács hadnagyok, Dómján őrmester, Hoy, Szűcs, Boldizsár szakasz
vezetők, Erdész tizedes.) A magyar vadászgépek nagyjából Tapolca légterében tá
madták meg az amerikai kötelékeket. Tobak Tibor hadnagy visszaemlékezése sze
rint első lépcsőben a 101/2. vadászrepülő század („Retek") repült, majd a 101/1.
század („Zongora"), s végül a 101/3. század („Drótkefe"). A kötelékek hátrafelé
emelkedtek lépcsőzetesen: egymás mögött, átlagosan 500—500 méterrel maga
sabban az előtte repülő századnál. A kötelékek átlagosan 6000 méteren repültek
— alattuk feltűnt a Badacsony, mikor „ ...Koponya (Fábián József őrmester a 101/2.
század élrajától — V.D.Cs.) felsivít: »Előttünk bombázók!« Tényleg, másodperce
ken belül én is látom őket. Délnyugati irányban tartanak hazafelé; mint a halak
az akváriumban, egy irányban úsznak. Betöltik az egész látóteret. Alig vagyunk
magasabban, mint a felső lépcsőben repülő Boeing B—17-esek... mintha a felénk
közelebb eső gépek azok lennének; de azután látom a kettős vezérsíkokat, tehát
Liberátorok ! Van amelyik sötét, van amelyik csillog. Úgy érzem, mintha halotti
csendben lopakodnánk, pedig teljes gázzal repülünk. A rádióban kegyetlen hangza
var. »Póttankot ledobni!« Dobom is, vagyis csak dobnám, mert újabb öröm: nem
megy le! ... Az amerikai gépek nőnek, a másodpercek negyedóráknak tűnnek! A rá
dió serceg, zörög, veszi a géppuskák és az ágyútűz impulzusait. Töredékszavak...
»Vigyázz, Mustangok!« — hallom ki a zűrzavarból. Talán 1200—1500 méterre az első
Liberator ezüst teste. Majdnem 100 méterrel vagyok elmaradva a vonaltól, így jól
látom, hogy a Messzerek orra lángolni kezd: rövid, majd hosszabb sorozatok. A há
romcentis (ti. a 30 mm-es gépágyú — V.D.Cs.) akkora lángot vet, mint egy láng
szóró ... Lövök mindkét géppuskából és az ágyúból. Lőporszag a kabinban, a 30 mm-es
ágyú zárszerkezete a lábam között dörren ütemesen. Mellettem fényes csíkok, há
tulról! Mustangok! (...) Már zuhanok két Liberator között, keservesen trimmelek,
a póttank rettenetes teher! ...Majdnem függőlegesen zuhanok... Amint hátranézek,
fölöttem, mint a karácsonyfadíszek, lógnak fejjel lefelé a Mustangok. Három bizto
san van belőlük. Olyanok, mint a csillagszórók, csak a csillagokat felém szórják ; sze
rencsére nem találnak... 80 fokos szögben esem ki a felhőből, alattam a Balaton kékes
tükre és a keszthelyi öböl."23
A légi harcban Debrődy hadnagy és Boldizsár László szakaszvezető jelentette
egy-egy B—17 Boeing Flying Fortress négymotoros bombázó lelövését. Utólag,
igazolások hiányában, mindkét légi győzelmet törölték. Egyedül Doniján Pál őrmes
ter légi győzelmét ismerték el, aki 13 óra 25 perckor Zalaszentjakab (Nagykanizsa
ÉK) légterében lelőtt egy P—51 Mustang vadászgépet. 24 Néhány perccel később
Dómján Pált is lelőtték az amerikai vadászgépek, de ő ejtőernyővel kiugrott ós si
keresen földet ért. Dániel László hadnagyot is hosszú ideig üldözte egy Mustang,
s bár több találatot kapott, sikerült Tapolcán kerékre kényszerleszállnia. A légi
harcban a 101/1. vadászrepülő osztályból négy magyar pilóta halt meg; közülük a
101/3. vadászrepülő századtól Hoy Tibor szakaszvezető vesztette életét Kaposvár
légterében. Mire a 101/3. század megmaradt öt gépe visszatért a veszprémi repülő
térre, Debrődy György hadnagyot már kinevezési parancs várta : az előző napon
meghalt Bejczy József főhadnagy (halála után századossá kinevezve) utódjául a
101/3. vadászrepülő század parancsnokává nevezték ki.
23 „A Kék—11-es": Elmarad az ebéd. 1944. november 5. Magyar Szárnyak, XV. évf. 1986. 15. sz. 44. o.
24 HL 101. v.rep.e.pság. iratai: 31. sz. ezredparancs (1945. II. 11.); Légigyőzelmek törlése igazolások hiányában;
l . s z . légierőparancs (1945.1. 8.).

— 361 —

November 6-án — borús, párás légköri viszonyok mellett — a délelőtti órákban
újra nagy amerikai kötelékek repültek be az ország nyugati légterébe. Délelőtt 10
óra 50 perckor a 101/1. vadászrepülő osztály mind a négy százada — német vadász
kötelékekkel együtt — bevetési parancsot kapott. A bevetési napló leírása szerint :
„Szórványos esetektől eltekintve, légi harc nem volt. Kovács hadnagy üzemanyag
hiány miatt Budaörsön kényszerleszállst, Nagy Lajos rep. hdgy. pedig (Székes
fehérvár) Sóstón. A gépek nem sérültek meg." November 7-én délelőtt újra amerikai
légitámadások zajlottak le, s a 101/1. vadászrepülő osztály egy részét bevetették
ellenük. A 101/3. század ebben nem vett részt. A nap folyamán a század öt új repülő
gépet kapott, melyeket W—132, W—135, W—137 és W—142 lajstromjellel so
roltak be a század gépállományába.

Harcban a szovjet 17. légi hadsereg kötelékeivel
1944. november 7-tel befejeződött a 101. honi vadászrepülő ezred harctevékenysé
ge az amerikai 15. hadászati légi hadsereggel. November 7—8-án a 2. Ukrán Front
erői már Budapest alatt álltak, s a nap folyamán a 3. Ukrán Front hadseregei is
megkezdték átkelésüket a Dunán Mohácstól délre. A Dunántúlon kibontakozó
szovjet támadást a 3. Ukrán Frontnak alárendelt 17. légi hadsereg 3. vegyes csata
repülő hadtestének vadász és csatarepülő hadosztályai, valamint a 244. bombázó
és 262. éjszakai bombázórepülő hadosztályok támogatták. A harcolva hátráló 6.
német és 3. magyar hadsereget a 4. német légiflotta két hadteste: az I. repülő
hadtest (Pápa) és a II. repülő hadtest (Szombathely), valamint az alárendeltségükbe
tartozó 102. magyar repülő dandár támogatta. Annak ellenére, hogy a 101. honi va
dászrepülő ezred továbbra is a 8. német honi vadászrepülő hadosztály alárendeltsé
gében maradt, a 101. honi vadászrepülő ezredet is a szovjet légi hadsereg és száraz
földi erők ellen vetették harcba.
November 8-án — derült, tiszta időben — harci bevetésre nem került sor. A 101/3.
vadászrepülő század az előző napon kapott öt új gép berepülését végezte. Ezen a
napon érkezett Veszprém megyébe a német 52/11. vadászrepülő osztály (a 8. német
honi vadászrepülő hadosztály alárendeltségében), ugyancsak Me—109 G típusú
gépekkel. November 9-én — a borús, esős időjárás miatt — repülés nem volt, s a 101.
honi vadászrepülő ezred parancsnoksága bajtársi összejövetelt rendezett a német
vadászosztály hajózóival. November 10-én a kedvezőtlen időjárás miatt továbbra sem
volt repülés, s csak 11-én folytatták a 101/3. század új gépeinek berepülését. A nap
folyamán a század a W—103 jelű gép helyett újat kapott: a W—131-est.November
12-én — a változatlanul kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt — repülés nem volt.
November 13-ra kiderült az idő, s a 101/1. vadászrepülő osztály parancsot kapott,
hogy hajtson végre bevetést a szovjet csapatok ellen Budapest K—DK légterében.
A bevetésben csak a 101/1. és 101/2. század vett részt. A 101/1. század kereté
ben a bevetésben részt vett Halasi Sándor főhadnagy, aki egy szovjet Jak—9-es le
lövését jelentette, ezt azonban utólag nem ismerték el. Egyidejűleg az 1. és 2. szá
zad további négy Jak—9-es lelövését igazolta Tápiószele és Jászkisér légterében.20
Ezekkel a légi győzelmekkel a 101/1. vadászrepülő osztály elérte a 100. légi győzel
met, melynek alkalmából a 101. vadászrepülő ezred parancsnoka, Heppes Aladár
őrnagy és a 101/1. vadászrepülő osztály parancsnoka, Scholtz Miklós százados — a
veszprémi Korona Étteremben — november 13-án este bajtársi vacsorát rendezett,
melyre meghívták az 52/11. német vadászrepülő osztály pilótáit is. Bár a század
25 HL 101. v.rep.e.psâg. iratai: 31. sz. ezredparancs (1945. I I . 11.); 1. sz. légierőparancs (1945. I. 8.).
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bevetési könyve erről nem tett említést — a bajtársi vacsora botrányba fulladt.
Ugyanis a magyar repülőtisztek vacsora közben és után otthagyták a német ven
dégeket. Heppes őrnagy ezredparancsnok — 1944. december 5-én kiadott 6. sz.
ezredparancsában — felháborodottan írta: ,,Noha az ültetésnél külön gondot
fordítottam arra, hogy a magyarok és németek közösen üljenek, a vacsora végefelé
előfordult többször, hogy egész asztalsorokból a magyarok eltűntek, s csak a német
vendégek maradtak ott szomszédok nélkül. Ez egész egyszerűen: közönséges szem
telenség!"26
1944. november 15—30. között hiányoznak a bejegyzések a 101/3. vadászrepülő
század bevetési naplójából. így a század tevékenységét más forrásokból rekonstruál
hatjuk csak. November 14—15-én — a borús, esős időjárás miatt — bevetések nem
voltak. Másnap, november 16-án a 101/1. vadászrepülő osztály 101/1. és 101/3.
vadászrepülő századait újra harcba vetették a Budapesttől K—DK-re támadó szov
jet erők ellen. A 101/3. századból két raj indult szabad vadászatra Budapest és
Jászberény légterébe. Az egyik raj a Debrődy György hadnagy és Nagy Lajos had
nagy, valamint a Tobak Tibor hadnagy és Pintér Gyula hadnagy géppárokból állt.
Jászberény felett 6000 méteren egy szovjet La—5-ös vadászkötelékkel csapott össze.
A Debrődy—Nagy géppár szemből támadta a szovjet köteléket: Debrődy gépágyútüzében az egyik La—5-os több találatot kaphatott, mert hirtelen lefordult és égve
zuhanni kezdett a föld felé Jászberény DK légterében. A Tobak—Pintér géppár is
a szovjet kötelék közé került : először Tobak hadnagy nyitott tüzet, a La—5-ös piló
tája elkapta a gépét, s ezzel Pintér gépe elé került, akinek gépágyúsorozata lelőtte a
szovjet vadászgépet. A raj tovább repült Hatvan irányába, mikor egy szovjet Jak—
9-es kötelékkel kerültek szembe. Heves fordulóharc bontakozott ki Nagykáta É lég
terében. A légi harc fordulói közepette Debrődy és az egyik szovjet pilóta szemből
támadott egymásra. Szinte egyszerre nyitottak tüzet: a szovjet Jak—9-es a talála
toktól felrobbant, de találatok érték a magyar vadászgépet is: Debrődy hadnagy
súlyos haslövést kapott. A november 18-án kiadott 44. sz. ezredparancsban Debrődy
hadnagyot eltűntnek nyilvánították. Csak utólag derült ki, hogy Debrődynek sikerült Hatvan mellett kényszerleszállást végrehajtania: azonnal kórházba
került és életben maradt. A 101/3. század másik raja is harcba került, s Boldizsár
László szakaszvezető jelentette, hogy Jászfelsőszentgyörgynél lelőtt egy La—5-ös
szovjet vadászrepülőgépet.27 A súlyosan megsebesült századparancsnok helyett,
november 18-án — a 101/1. századtól visszarendelt — Halasi Sándor repülő hadnagyot
nevezték ki a 101/3. vadászrepülő század parancsnokává.28
A november 19-i nagy amerikai vadászbombázó támadássorozat alkalmával — bár
a támadó Mustang és Lightning kötelékek a veszprémi repülőtér közvetlen körzetét
is támadták — a 101/1. vadászrepülő osztály bevetést nem hajtott végre. A nap
egyetlen eseménye volt, hogy a délutáni gyakorlórepülés során Pintér Gyula hadnagy
a W—135 jelű géppel sikertelen kényszerleszállást hajtott végre a repülőtér köze
lében, Gyulafirátótnál : a gép összetört és a pilóta súlyosan megsebesült. November
20-án tizenegy amerikai Lightning hajtott végre zuhanóbombázó támadást a Veszp
rém—Jutás pályaudvar ellen (néhány száz méterre a veszprémi repülőtértől), s 21-én
román Heinkel He—11 l-es bombázók támadták a székesfehérvári repülőteret: a
101/1. vadászrepülőosztály bevetésére nem került sor.
December 1—2-án sem hajtott végre bevetést az osztály, illetve a 101/3. század.
December 3-án szintén nem volt repülés. Mivel a nap folyamán a 3. Ukrán Pront 4.
26 HL 101. v.rep.e.pság. iratai: 6. sz. ezredparancs (1944. dec. 5.).
27 HL 101. v.rep.e.pság. iratai: Kimutatás az 1944. VI. 16. és X I I . 21-ike közötti időben aratott és még nem iga
zolt légigyőzelmekről.; Vegyes parancsok. 13. sz. légierőparancs (1945. I I . 19.); Oaál Gyula: Hadszíntér a felhők kö
zött. Magyar Szárnyak, X I I I . évf. 1984. 13. sz. 32. o.
28 HL 101. v.rep.e.pság. iratai: 44. sz. ezredparancs (1944. nov. 18.).
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gárdahadserege elérte Siófokot, a 10l/L vadászrepülő osztály mindhárom százada
parancsot kapott az anyagok összecsomagolására. Egyúttal elrendelték, hogy másnap
minden hajózó legyen készültségi helyzetben! Másnap, december 4-én, hétfőn — bo
rús, párás időjárási viszonyok között — a 101/1. vadászrepülő osztály mindhárom
százada parancsot kapott, hogy hajtson végre alacsonytámadást a Siófok és Kaposvár
között felvonuló szovjet erők — elsősorban a tartalékban összpontosított 5. gárda
lovashadtest — ellen. Déli 12 óra 30 perckor a 101/3. vadászrepülő századtól hat gép
startolt: Halasi főhadnagy századparancsnok, Tobak és Szőcs hadnagyok, Dómján
őrmester, Boldizsár és Pozsonyi szakaszvezetők. Miután a startnál Szőcs hadnagy
gépe motorhiba miatt felszállásra alkalmatlanná vált, a 101/1. századtól Benkő
Lajos hadnagyot vezényelték bevetésre. A hat gépből álló kötelék a Balatontól
délre, Andocs községben egy kb. húsz gépkocsiból álló szovjet oszlopot derített fel.
Az alacsonytámadásban lezúduló gépek gépágyútüze a gépkocsik zömét szétlőtte,
felgyújtotta. A szovjet gyalogság tüzében Halasi főhadnagy gépe találatokat kapott,
de komolyabb sérülés nem történt. A bevetés egy óráig tartott, s minden gép vissza
tért támaszpontjára.
A nap folyamán megkezdődött az osztály — és a század — nehézanyagának vasúti
berakodása. December 5-én — a borús időjárás ellenére — délután 13 óra 55 perctől
14 óra 55 percig egy rajt (Halasi főhadnagy, Huszár zászlós, Boldizsár és Pozsonyi
szakasz vezetők) vetettek be német zuhanóbombázók védelmére, melyek Ercsinél
az átkelő szovjet csapatokat bombázták. Légi harc nem volt, minden gép épségben
visszatért. A század nehéz anyagának berakodása megtörtént, de csak 7-én indult el
a vasúti szerelvény Kenyéribe. A 101/3. századnál mindössze a bevetésnél legszük
ségesebb anyag és legénység maradt.
December 8-tól súlyos harcok bontakoztak ki a Velencei tó és a Duna között: az
Ercsinél átkelt szovjet 46. hadsereg megkezdte felzárkózását a Margit-vonal Kápolnásnyék—Érd közti szakaszára. December 8-án — borús, felhős időben — a 10l/L
vadászrepülő osztály több egymást követő bevetést hajtott végre. A 101/3. század
kétszer került alkalmazásra. Az első bevetésnél négy gép indult 10 óra 20 perckor
(Halasi főhadnagy, Boldizsár szakaszvezető, Szőcs hadnagy és Pozsonyi szakaszve
zető). A raj szabad vadászatot hajtott végre minden esemény nélkül, s 11 óra 25
perckor sikeresen visszatértek. A második bevetést 13 órakor indították négy géppel
(Halasi főhadnagy, Tobak hadnagy, Huszár zászlós, Boldizsár szakaszvezető). Légi
harc nem volt, a raj német páncélosok (a 8. német páncéloshadosztály — V.D.Cs.)
gyülekezését biztosította a Velencei-tó térségében.
December 9-én — borult időben — a 101/3. század egyik raja 14 óra 10 perckor
szabad vadászatra és légtérbiztosításra kapott parancsot. A négy gép (Halasi fő
hadnagy, Boldizsár szakaszvezető, Tobak hadnagy, Huszár zászlós) 4—5 szovjet
Jak—9-es vadászgéppel találkozott, de a szovjet kötelék kitért a harc elől. Délután
szovjet II—2-es csatarepülőgépek támadták a — repülőtértől néhány száz méterre
lévő — jutási pályaudvart, különösebb eredmény nélkül. Másnap, 10-én a köd és az
eső miatt bevetés nem volt. A következő napon, december 11-én az idő kiderült, s a
101/3. század a délutáni órákban két bevetést hajtott végre. Déli 12 óra 30 perckor
egy raj négy gépe indult szabad vadászatra a Székesfehérvár—Budapest légtérbe.
Légi harc nem volt. A második bevetésnél — 15 óra 30 perctől — egy raj arra kapott
parancsot, hogy egy — Nagytétény térségét bombázó — német Heinkel He—11 l-es
köteléket biztosítson. Halasi főhadnagy és Tobak hadnagy felzárkózott a német
bombázókra, Huszár zászlós azonban későn szállt fel, nem találta meg a bombázókat,
s visszatért a repülőtérre. A kötelék harc nélkül tért vissza. December 12—13 beve
tés nélkül telt el. December 14-én — a felhős, párás időben — a 101/3. század reptér
védelmi készültségben volt. Délelőtt 9—10 óra között az egyik rajt — Halasi fő—- 364 —

hadnagy, Tobak és Dániel hadnagyok, Doniján őrmester, Szűcs szakaszvezető —
riadóstarttal vetették harcba szovjet II—2-es csatarepülőgépek ellen. A raj az el
lenséget nem találta meg. Ugyanezt a rajt 11 óra 10 perckor riadóstarttal újra beve
tették, ismét eredménytelenül.
December 15—19 között eseménytelenül teltek a napok. December 17-ón a 101/3.
századhoz új pilóta — Fuszek Rezső hadnagy — vonult be. December 20-án meg
indult — a Velencei-tó két oldalán — a szovjet 4. gárdahadsereg és a 46. hadsereg
támadása a Margit-vonal áttörésére és Budapest nyugati irányú átkarolására. A nap
folyamán a század háromszor — 07,55—08,40,09,15—09,35 és 10,40—11,45 órakor —•
kapott bevetési parancsot. A rajerőkkel végrehajtott bevetések eredménytelenek
voltak, szovjet kötelékekkel nem találkoztak. December 21-én a 101/3. század reggel
7 órától startkészültségben volt, s a nap folyamán kétszer hajtott végre szabad
vadászatot Várpalota, Balaton és Székesfehérvár légterében. Az első bevetésnél
— 10 óra 15 perc után —- Pozsonyi szakaszvezető a W—137 jelű géppel üzemanyag
hiány miatt kényszerleszállt. December 22-én 13 órakor a 101/1. vadászrepülő osztály
utasítást kapott arra, hogy hajtson végre vadászbombázó feladatokat is a támadó
szovjet erők ellen. A parancs kiadásakor az egyik raj — Tobak hadnagy, Boldizsár
szakaszvezető, Fuszek hadnagy, Halasi főhadnagy — 12 óra 35 perctől 14 óra 40
percig riadóstarttal kapott bevetési feladatot. Székesfehérvár légterében szovjet
II—2-es csata- és Jak—9-es vadászrepülőgép-kötelékkel kerültek szembe. Az össze
csapásban Tobak hadnagy egy II—2-est és egy Jak—9-est lelőtt, de a W—131 jelű
magyar vadászgépet is több találat érte, s Tobak hadnagy bal kezén és bal lábán
megsebesült egy Jak—9-es szovjet vadászgép gépfegyvertüzében.
A Székesfehérvár térségében kibontakozó szovjet áttörés ellen — a 4. német légi
flotta és 102. magyar repülődandár kötelékei mellett — szinte naponta vetették be
a 101. vadászrepülő ezred I. és II. osztályait. December 23-án 10 óra 40 perctől újra
bevetették a 101/3. vadászrepülő század egyik raját — német zuhanóbombázók vé
delmére — Vál légterében. Másnap, 24-én 09,40—10,40 óra között — Székesfehér
vártól ENy-ra előnyomuló szovjet páncélosokat támadó — német zuhanóbombázó
kat támogattak. Déli 12 órakor egy másik raj riadóstarttal Székesfehérvár—Érd
légterébe repült szabad vadászatra. Mindkét bevetés eseménytelen volt. December
25-én 13 óra 35 perctől egymást követően két raj indult riadóstarttal. Míg az első
raj eseménytelenül tért vissza, a 14 órakor — német zuhanóbombázók biztosítására
bevetett raj Bicske légterében hat IAR—38 típusú román vadászgéppel került
szembe. Halasi főhadnagy gépágyútüzében az egyik román gép találatokat kapott,
s Bicskénél lezuhant. 29 Minden valószínűség szerint ez volt az egyetlen magyar légi
győzelem román gép ellen a háború alatt. Valószínűleg Halasi W—125 jelű gépe is
megsérülhetett, mert a veszprémi repülőtéren való leszállásakor a jobb futója nem
jött ki, s ezért hasra szállt. A délután folyamán a század megkapta a W—181 jelű
új repülőgépet. December 26—31 között — a nagy köd miatt — bevetés nem volt.
Miután a szovjet csapatok Várpalotától keletre harcoltak (mintegy 20 km-re a veszp
rémi repülőtértől), december 28-án elrendelték a II. fokú riadót, felkészültek egy
3 órás áttelepülésre és az itt maradó anyag felrobbantására. Másnap, 29-én a 101/3.
század egész nap ülőkészültségben volt, de bevetésre nem került sor. A nap folyamán a
század ismét új gépeket kapott: a W—182 és W—183 jelű Me—109 G mintájú
vadászgépeket.

29 Uo. 62/5. sz. ezredparancs. (1945. ápr. 19.); Vö.: Oaál Gyula: Hadszíntér a felhők között. I. m. 34. o.
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Légi tevékenység a német „Konrád" fedőnevű ellencsapások időszakában,
valamint az azt követő szovjet ellentámadás idején
1945. január 1—február 13.
1945. január l-jétől a 6. német hadsereg erői sorozatos ellencsapásokkal igyekeztek
áttörni a Budapestet nyugatról körülzáró szovjet 4. gárdahadsereg védelmi vona
lain. A 4. német légiflotta és 102. magyar repülődandár kötelékei mellett a 101. va
dászrepülő ezred két osztályát is sorozatosan harcba vetették. Január l-jén az erős
havazás és szél miatt nem volt bevetés; 2-án délután 14 óra 35 perckor a 101/3.
század egy raját Budapest EK légterébe vezényelték szabad vadászatra — minden
eredmény nélkül. Január 3-án is egymást követték a — szabad vadászat feladatú —
bevetések Budapest légterében. Egyik bevetés sem járt eredménnyel, s csak a 3.
bevetésnél — 13 óra körül — találkozott a Halasi—Bernardt géppár 30 szovjet
Boston bombázóval és 15 db La—5-ös vadászgéppel: a magyar géppár természetesen
kitért a légi harc elől. Ugyanakkor az 1. bevetésről — 09 óra körül — Boldizsár
László szakaszvezető nem tért vissza a repülőtérre, hanem a Nagyvázsony melletti
Vöröstó községnél kényszerleszállást hajtott végre. A 3. bevetésnél — 12 óra 30
perc körül — Szőcs hadnagy gépének kerékgumija kipukkadt és nem tudott fel
szállni; Erdész szakaszvezető pedig felszállás után nem találta meg kötelékét. A 4.
bevetésnél — 13 óra 25 perckor — az elstartolt három gép közül kettő (Dómján
őrmester és Szűcs szakaszvezető gépei) bepördült, s a W—181 jelű gép annyira
összetört, hogy le kellett írni a létszámból. A legsúlyosabb szerencsétlenség késő
délután történt: Fuszek Rezső hadnagy Kenyériből Veszprémbe repülte át a W—158
jelű gépet. Leszállásnál a gép szárnya elkapta az iránymérő épület kéményét, hátá
ra esett, s a súlyosan megsérült pilóta 18 órakor a veszprémi kórházban meghalt.
Másnap, január 4-én a szabad vadászati bevetések tovább folytatódtak. A délelőtt
10 óra 15 perckor indított hat gép közül a Szőts hadnagy — Dómján őrmester gép
pár légi harcba keveredett szovjet vadászokkal, kölcsönösen eredménytelenül.
Visszatéréskor Huszár zászlós W—101 jelű gépe bepördült, s a gép összetört. Déli
12 óra után egymást követően két géppár indult német zuhanóbombázók védelmére.
Az első géppár eseménytelenül tért vissza, a másik géppár (Huszár zászlós és Pozsonyi
szakaszvezető) nem találta meg a zuhanóbombázókat. Az utolsó — 14 óra 30 perckor
indított — géppár közül leszálláskor Dómján őrmester W—78 jelű gépe bepördült
és összetört. Január 5—6—7-én a nagy köd miatt eseménytelen napok voltak.
Január 8-án a 101/3. század három — szabad vadászat jellegű bevetést hajtott végre.
Az első bevetésnél — 10 óra 15 perc után — a felszálló hét gép Székesfehérvár ÉK
légterében szovjet vadászokkal csapott össze: Dániel hadnagy egy La—5-öst lelőtt.
A másik két bevetés — Budapest, illetve Bicske légterében — eseménytelenül telt
el. Január 9—10-én a nagy havazás miatt bevetés nem volt. A két nap folyamán a
101/3. vadászrepülő század gépállománya 7 db Me—109-esből és egy Levente-típusú
futárrepülőgópből állt. Miután a W—106 és W—139 jelű gépek műhelyben voltak,
csak öt gép volt bevethető állapotban.
Január 11-én a német „Konrád—II" fedőnevű felmentési kísérlet legsúlyosabb
harcai Zámolynál dúltak: itt vetették be délelőtt 10,20 és 11,30 óra között a század
négy gépét. Zámoly felett a raj húsz szovjet Jak—9-es vadásszal került harcba.
Huszár András zászlós egy Jak—9-est lelőtt; Erdész Károly szakaszvezető pedig
W—182 jelű gépével 10 óra 50 perckor Zámoly légterében eltűnt. A másik két beve
tés — 12,30 és 13,03, majd 15,15 és 15,16 óra között Budapest, Zámoly, illetve a
Balaton D-i légterében — a sűrű köd és ólmoseső miatt — eseménytelenül és ered
ménytelenül zárult. A nap végén a század gépállománya 6 db Me—109-es vadászgép
és egy Levente futárgép volt; azonban csak 3 db Me—109-es volt bevethető álla
potban.
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Január 12-én és 13-án a nagy köd miatt bevetésre nem került sor. Január 13-án
két új pilóta vonult be a századhoz: Orosz Attila és Gáspárfalvi hadnagyok. Egyéb
ként a századparancsnok tiszti kiképzésre javasolta a századtól Szomorú László
hivatásos törzsőrmestert, Dómján Pál őrmestert, Pozsonyi Nándor, Szűcs Ferenc
és Boldizsár László szakaszvezetőket.
Január 14-én 11 óra 40 perctől a század négy gépe szállt fel Zsámbék légterébe
szabad vadászatra, majd saját páncélosok támogatására, délután pedig 14,25 órá
tól egy raj bombázókat biztosított. Január 15-én, hétfőn — ködös időben — hosszú
idő után újra amerikai gépek jelentek meg a Dunántúl légterében. Délután 13 óra
50 perckor riadóstarttal indították Huszár zászlóst, Dániel és Szőcs hadnagyokat,
valamint Dómján őrmestert egy B—17 Boeing Flying Fortress négymotoros bom
bázó után. A felszálláskor Huszár zászlós W—139 jelű gépének leesett a kabintetője, s vissza kellett fordulnia. Egyébként az amerikai bombázót nem érték el. Mivel
a légtérben Mustang vadászgépek is megjelentek, a raj visszatérési és leszállási paran
csot kapott. A nap folyamán a 101/3. vadászrepülő század gépállománya 9 db Me—
109-es és egy Levente futárgép volt; ebből bevethető 6 db Me—109-es (Kenyériben
volt a W—180, 184, 190 jelű gép); hajózó állomány: 15 fő (11 tiszt és 4 legénységi
állományú), ebből bevethető: 6 fő (kilencen betegek voltak.)
Január 15-tel jelentős változások zajlottak le a 101/3. század felsőbb vezetésében :
a 101. vadászrepülő ezred eddigi I. és II. osztálya mellé felállították — a 102. ma
gyar vadászrepülő osztályból — a III. osztályt. Az így felállított ezredet a német
76. vadászrepülő ezred parancsnoksága alá rendelték. Az ezred közvetlen felettese
a magyar 102. repülő dandár volt, ez viszont az I. német repülő hadtestnek, illetve
azon keresztül a 4. német légiflottának volt alárendelve.
Annak ellenére, hogy a német „Konrád—I" és ,,Konrád—II" ellencsapások el
akadtak, a német alárendeltségbe került 101. vadászrepülő ezredet további beveté
sekre utasították. Január 16-án két egymást követő bevetést hajtott végre a 101/3.
század. Az első szabad vadászatra bevetett három gép (10,30—11,40 óra között)
eredménytelenül tért vissza Székesfehérvár—Budapest légteréből. A 14 óra 45 perc
kor bevetett második raj (Szőts hadnagy, Dómján őrmester, Buday szakaszvezető,
Nagy hadnagy) a Velencei-tó déli légterében szovjet vadászokkal került légi harcba.
Szőts hadnagy és Buday szakaszvezető a harc során egy-egy Jak—9-est lelőtt.
Január 17-én bevetés nem volt.
Január 18-án a 6. német hadsereg — a Várpalota—Balatonakarattya vonalról —
megindította a „Konrád—III" ellencsapást Budapest felmentésére. A nap folya
mán — az alacsony felhőzet és párás légköri viszonyok ellenére — a 101/3. század
(együtt más kötelékekkel) négy szabad vadászat jellegű bevetést hajtott végre géppárokban, két-két géppel. Az első bevetésnél — 09—10 óra között — a Székesfehér
vár légtérben portyázó Halasi—Huszár géppárból Huszár zászlós gépe szovjet
gyalogsági puska találatot kapott. A többi bevetés eseménytelenül zajlott le. Január
18-án a 4. német légiflotta parancsnoka, Deschloch repülővezérezredes látogatást
tett a veszprémi repülőtéren, megszemlélte az osztályt, majd kijelentette: a 101.
vadászrepülő ezred minden tagjára a legnagyobb mértékben számít a további har
cok folyamán.
Január 19-én folytatódtak a géppárban végrehajtott szabad vadászatok. Január
19—20—21-én jelentősebb esemény nem történt. Január 22-én 10 óra 30 és 11 óra
40 perc között az egyik raj (Dániel és Orosz hadnagyok, Dómján őrmester és Szűcs
szakaszvezető) Budapest felett légi harcot vívott — kölcsönösen eredmény nélkül —
néhány szovjet Jak-—9-essel. A pilóták visszatérésük után jelentették: az Országház
és a budai vár lángokban állott ! Január 23-án a század három bevetést hajtott végre
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Ercsi, Lovasberény, majd Budapest légterében — eredmény nélkül. A 14 óra 17 perc
kor indított 3. bevetéskor — az Orosz—Dómján géppárból — a W—139 jelű gép
pel repülő Dómján Pál törzsőrmester a bevetésből nem tért vissza, feltehetően ősitől
délre lelőtték. Január 24—26 az erős havazás miatt repülés nem volt. Január 25-én
délelőtt a veszprémi repülőtéren szemlét tartott Beregfy Károly vezérezredes hon
védelmi miniszter és Szirmay Aladár vezérőrnagy a 102. repülődandár parancsnoka.
Miután megszemlélték a 101/1. és 101/III. vadászrepülő osztályokat, kitüntetése
ket osztottak ki. A 101/3. századtól a század parancsnoka, Halasi Sándor főhadnagy
megkapta a Magyar Koronás Bronz Érdemrendet a hadiszalagon a kardokkal.
1945. január 26-ra a ,,Konrád—III" fedőnevű német ellencsapás is kudarcot val
lott, s 27-én Budapest DNy-i térségéből megindult a szovjet 4. gárdahadsereg ellen
támadása. A súlyos helyzet miatt — a rendkívül zord időjárás : hófúvás és 100 km/órás
szélvihar ellenére — harcba vetették a 101. vadászrepülő ezredet is. Január 27-én
délután 15 óra 30 perckor a 101/3. század öt gépe is bevetésre került Baracska lég
terében. Azonban a felszálló gépek (Dániel hadnagy kivételével) mind visszatértek,
mert a gépekre lerakodott jégréteg miatt erős rázást éreztek. Január 28-án kiderült
az idő: a század két bevetést hajtott végre Dunaföldvár, illetve Kápolnásnyék lég
terébe 4—4 géppel, minden eredmény nélkül. Január 29-én újra alkalmatlan volt
az időjárás repülésre, de 30-án az idő újra kiderült, s a század három bevetést haj
tott végre 2—2 géppel. Az első kettő eredménytelen volt, a harmadik bevetésnél
— 15 óra után — Pozsonyi Nándor szakaszvezető Sárosd légterében egy La—5-ös
vadászgépet lelőtt. Január 31-től február 3-ig a ködös időjárás miatt bevetések nem
voltak. Február 4-én az idő újra kiderült, s a század négy bevetést hajtott végre
raj- és géppár erőkkel. A nap folyamán a 101/1. vadászrepülő osztály 23 db új,
Messerschmitt Me—109 G—10 U/4. típusú vadászrepülőgépet kapott. Az új típus
új formájú kabintetővel és FUG—25 típusú rádióval rendelkezett. Fegyverzete az
addigi 1 db MK—108-as 30 mm-es motorgépágyú és a 2 db MG—17-es géppuska
mellett kibővült a szárnyak alatti gondolákba szerelt újabb 2 db MK—108-as 30
mm-es gépágyúval. A motor DB—605 A—S típusú volt.30 A gépekből a 101/3.
század a nap folyamán a W—202, W—203, W—204, W—218, W—200, W—203,
W—204 jelű vadászrepülőgépeket vette át. A következő napokban, február 5—9
között a borult, ködös időjárás miatt bevetés nem volt. Ezekben a napokban vette
át a század a W—175, W—220 jelű gépeket. Február 10-re a század állományában
volt 14 db Me—109-es és egy Levente felderítőgép; ezek közül bevethető volt:
10 db Me—109-es. A hajózók száma 10 fő volt. Több napi szünet után, február 12-én
— ködös légköri viszonyok ós 6—700 méteres felhőalap mellett — a század újra be
vetéseket hajtott végre. Délután 14 óra 10 perckor két raj nyolc gépe szállt fel szabad
vadászatra Budapest légterébe. A 2. raj parancsnokának rosszulléte miatt a raj
szétszóródott, s Dániel hadnagy Győrben, Frankó hadnagy pedig a W—180 jelű
géppel a győri repülőtértől 1 km-re délre hajtott végre kényszerleszállást.
A 101J3. vadászrepülő század tevékenysége a balatoni védelmi hadművelet időszakában
1945. február 13.—március lő.
Az 1945. január 27-én megindított szovjet ellentámadás a Dinnyés—Balaton
világos vonalon leállt, s a szovjet 26. hadsereg ideiglenes védelembe ment át. Március
5-ig helyi jelentőségű harcok bontakoztak ki az említett vonalon. Február 13-án
— a ködös, borús idő miatt — bevetés nem volt, másnap — 14-én — a század 8
30 HL 101. v.rep.e.pság. iratai: 29. sz. ezredparancs (1945. I I . 9.).
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gépe szabad vadászaton v e t t részt Balatonfőkajár légterében, eredmény nélkül.
Február 15-től március 5-ig csak 3 n a p volt — eseménytelen — bevetés (II. 20—21—
22-én). 31 Március 3-án — az időjárás változatlanul rossz volt, sőt, hóvihar tombolt !
— a század gépállománya 13 db Me—109-es vadász- és egy Levente mintájú futár
gépből állt. Bevethető volt 11 db gép (a W—183 és W—138 javítás a l a t t állt.) A ha
józók száma 11 fő volt. A n a p folyamán a 101/III. vadászrepülő osztályt a 101/1.
vadászrepülő osztálynak rendelték alá. í g y a 101/9. vadászrepülő század 8 db Me—
109-essel és 8 fő hajózóval a 101/3. századhoz került beosztásra. A 101/9. század 8
fő szerelőt is hozott magával.
Március 3-án reggel 8 órakor egy kétmotoros szovjet bombázórepülőgép — két
vadászgép kíséretében — alacsonytámadást hajtott végre a veszprémi repülőtér
ellen. Károk nem voltak. Jelentősebb volt a kár délután: Gáspárfalvi, F r a n k ó és
Orosz hadnagyok parancsot k a p t a k arra, hogy a W—125, W—142 és W—189 jelű
gépeket repüljék á t Kenyéribe. A felszálláskor Gáspárfalvi hadnagy a W—189-cel
nekigurult egy villanyoszlopnak. A sérülés m i a t t a gépen szárnyat kellett cserélni.
Március 4—5-én nem volt bevetés az erős havazás és szél miatt. Március 6-án, kedden
reggel — a Dinnyés—Balatonvilágos arcvonalszakaszon — megindult a n é m e t 6.SS
páncélos hadsereg ,,Frühlingserwachen" fedőnevű nagyerejű ellentámadása Duna
földvár általános irányban. A t á m a d á s első napján — a havazás és erős szél m i a t t —
a 101/3. század bevetésben nem v e t t részt. Március 7-én sem volt bevetés a változat
lanul rossz időjárás miatt. A század bevetési naplója a német támadásról megje
gyezte: „A megindított támadás csak lassan nyert t é r t . " A n a p folyamán utasítást
k a p o t t a század is, hogy a gépek orrát és az oldalkormányt sárgára kell festeni, a
régi jelzést a szárnyakról és a törzsről pedig el kellett távolítani.
Március 8-án reggel még havazott, de délutánra az idő kiderült, bár továbbra is
is 100 km/órás szél tombolt. Déli 12 óra 50 perckor a 101/3. század 1. raja (Halasi
főhadnagy, Szőts hadnagy, Huszár zászlós, Pozsonyi őrmester) parancsot k a p o t t ,
hogy végezzen szabad vadászatot Székesfehérvár D K légterében (a t á m a d ó I I I . né
m e t páncéloshadtest felett. — V.D.Cs.) A raj m e g t á m a d o t t egy 6—8 Jak—9-esből
álló szovjet köteléket, majd fordulóharc alakult ki — kölcsönösen eredménytelenül.
Délután 13 óra 25 perckor a 101/9. század 1. raja is szabad vadászatra indult: úgy
szintén eredménytelenül. A legjelentősebb harcokra március 9-én, pénteken került
sor. Reggel még havazott, de délre az idő kiderült, s 11 óra 50 perckor a 101/3. és
9. századok egy kombinált egysége szállt fel: a 3. századtól Dániel, Pintér, Tobak
hadnagyok, Szűcs szakaszvezető, a 9. századtól Szénássy főhadnagy, Polányi és
Benárd hadnagyok, valamint Rétfalvi szakaszvezető. A start u t á n a 101/3. század
raja elszakadt a 9. századétól, s Berhida—Seregélyes légterében — Berhidától D-re
— egy vadászkísérettel repülő szovjet Boston bombázóköteléket pillantott meg.
A magyar raj Siófok felett érte el a szovjet kötelék magasságát, azonban ekkor a
szovjet gépek D-i irányba fordultak. í g y a magyar raj Igal fölött t á m a d o t t : Dániel
hadnagy és Szűcs szakaszvezető egy-egy Jak—9-est, Pintér hadnagy pedig egy
Bostont lőtt le. A másik raj nem találkozott szovjet kötelékkel. Március 10-e n e m
volt alkalmas bevetésre, s csak 11-én — viszonylagosan derült időben — került sor
újabb bevetésre. Délelőtt 10 óra 50 perckor újra egyidejűleg szállt fel a 3. és 9. szá
zad egy-egy raja : a nyolc gép együtt hajtott végre szabad vadászatot Simontornya—
Sárosd légterében. A kötelék egy — a német vonalat t á m a d ó — szovjet csatarepülőgép-csoportot t á m a d o t t meg: Dániel hadnagy és Huszár zászlós egy-egy II—2-es
csatarepülőgépet lelőtt.

31 Február 20-tól már ismert a 101. vadászrepülő ezred teljes bevetési könyve (HL 101. v.rep.e.pság. iratai). így az
események rekonstruálása a 101/3. vadászrepülő század és a 101. vadászrepülő ezred bevetési könyveiből történt.
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Március 12-én időjárási nehézségek miatt nem volt bevetés, 13-án viszont a 3. és
9. század rajerejű kötelékei déli 12 órától 17 óra 30 percig öt bevetést hajtottak
végre Balatonkiliti—Simontornya, valamint Gárdony—Dinnyés légterében, az ott
harcoló német csapatok biztosítására. A bevetések változatlanul és kölcsönösen
eredménytelenek voltak. Hasonló volt a helyzet 14-én és 15-én is; a 15-i bevetés al
kalmával 14 óra után Halasi főhadnagy gépe két — feltehetően szovjet légvédelmi
tüzérségi — találatot kapott, de a gép visszatért repülőterére.
A 101/3. vadászrepülő század tevékenysége a szovjet bécsi támadó hadművelet időszakában
1945. március 16—április 13.
A német ,,Frühlingserwachen" támadó hadművelet teljes kudarca után, 1945.
március 16-án, megindult a 2. és 3. Ukrán Front bécsi támadó hadművelete a
Dunántúl ÉK-i negyedéből. Az időjárás reggel ködös volt, majd délutánra a köd fel
szállt, de a légkör párás és felhős maradt. Délután 14 órától az első bevetést a 101/9.
század egy raja hajtotta végre, majd 14 óra 30 perctől a 101/3. század egy raja (Dá
niel, Pintér, Tobak hadnagyok és Szűcs szakaszvezető) kapott parancsot, hogy hajt
son végre szabad vadászatot Székesfehérvár É légterében, ahol a támadó szovjet 9.
gárdahadsereget és 4. gárdahadsereget erős csatarepülőkötelékek támogatták. Az
ezred bevetési könyve szerint a magyar raj 15 óra 05 perckor Pátka D légterében
megtámadott egy — tíz gépből álló — szovjet csatarepülőgép köteléket. Az első rá
csapáskor — 15 óra 17 perckor — Dániel főhadnagy gépágyútüzében az egyik IL—2es a levegőben felrobbant. Ezzel egyidejűleg Pintér hadnagy Kék—l-es gépének
ágyútüzében Pátkától D-re égve lezuhant és függőlegesen a földbe csapódott a követ
kező II—2-es. Tobak hadnagy Kék—11-es gépének sorozatai 15 óra 10 perckor Szé
kesfehérvár E és Pátka D között találták el a következő II—2-est, melynek farokrésze levált, majd a gép orral a földbe csapódott. A március 17-i két bevetés újra
eredménytelen volt. Az első bevetés 11 óra 15 perckor, egy, a légtérben megjelenő
szovjet Boston kötelék ellen történt, de a 3. és 9. századok kombinált köteléke — hét
gép — a szovjet bombázókat nem találta meg a légtérben. Március 18-án továbbra is
kombinált kötelékekkel szállt fel a két század. A 4. bevetés alkalmával — 12 óra
45 perckor — csak a 101/3. század egy raját vetették be riadóstarttal, ugyanis Vár
palota felől Veszprém irányában szovjet Boston köteléket észleltek. A startnál
Szűcs szakaszvezető rosszullét miatt visszafordult. A csonka raj (Tobak és Pintér
hadnagyok, Pozsonyi őrmester) 3—6 ezer méter magasságban portyázott, de a
szovjet köteléket nem észlelte. Március 19-én az első bevetést a 9. század egyik raja,
a második bevetést pedig — 11 óra 25 perckor — a 101/3. század egy raja hajtotta
végre. A raj (Tobak, Pintér és Szőts hadnagyok, Pozsonyi őrmester) Csór légterében
eredménytelenül támadott egy — nyolc gépből álló — szovjet csatarepülő köteléket.
A bevetés egyetlen eredménye az volt, hogy a Székesfehérvár—Csór közti műúton
40 szovjet páncélost és számos gépjárművet észleltek. A nap végén a 101/3. század
öt, a 101/9. század négy bevethető Me—109-es géppel rendelkezett; a 3. század 5
főnyi, a 9. század pedig 7 főnyi bevethető hajózót számlált. Másnap, március 20-án
12 óra 45 perckor a 3. és 9. századok két raja kapott parancsot a bevetésre Komá
rom D-i légterébe. A felszálláskor Tobak hadnagy Kék—11-es gépe motorhiba miatt
visszafordult, Szőts hadnagy Kék—13-as gépe pedig bepördült és összetört a startnál.
Délután 15 óra 32 perckor a 3. század egyik raja startolt egy — Várpalota légterében
támadó — Boston kötelékre. A raj Várpalota felett 5000 m-en 16 Boston és 20 Jak—
3-as kísérővadászt talált. A rácsapáskor — 15 óra 40 perckor — Dániel hadnagy
gépágyútüzében egy Jak—3-as gép találatokat kapott, Bakonycsernyétől 5 km-re
D-re lezuhant, s pilótájával együtt elégett.
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Március 21-én Várpalotáért dúlt a harc. A 3. és 9. század egy kombinált köteléke
nyolc géppel (Dániel, Tobak, Pintér, Holéczy, Polányi, Benárd hadnagyok, Szúcs
és Szilágyi szakaszvezetők) 07 óra 20 perckor Várpalota légterébe repült a város
ban harcoló német csapatok légi támogatására. A város D-i légterében, 5500 méte
res magasságban légi fordulóharc alakult ki egy szovjet vadászrepülő csoporttal.
Az első összecsapásban — 07 óra 45 perckor — a magyar kötelék három lelövést
hajtott végre: Szűcs szakaszvezető egy Jak—9-es gépet lőtt le, amely függőlegesen és
égve zuhant le, pilótája ejtőernyővel kiugrott. A Dániel hadnagy által lelőtt Jak—9-es
is égve és függőlegesen zuhant le, ennek pilótája szintén kiugrott és földet ért.
A Tobak hadnagy által telitalálattal lelőtt gép a nagy magasságban felrobbant, s a
Jak—9-es pilótájával együtt darabokra szakadva zuhant a mélybe. Pintér hadnagy
is jelentette egy Jak—9-es lelövését, de ezt nem igazolták a későbbiekben. Délelőtt
11 óra 53 perckor a 3. és 9. század kombinált köteléke hét géppel újra Várpalota lég
terébe repült a földi csapatok biztosítására. A kötelék egy — 17 Boston bombázóból
és 25 Jak—3-as vadászból álló — szovjet alegységet támadott meg. A szovjet vadá
szok 12 óra 18 perc és 12 óra 24 perc között felvették a harcot. A légi harcban Szilá
gyi szakaszvezető a Sárga—9-essel eltűnt (a 9. századtól) ; Szőts hadnagy a 3. század
tól Dunaföldvár légterében, 3000 méteren — 12 óra 24 perckor -— egy Jak—3-ast
lelőtt, amely lángolva zuhant a föld felé. Alig tértek vissza — 16 óra 30 perckor — a
kötelékek az utolsó bevetésből, már várta őket a parancs 16 óra 34 perckor, hogy a
101/1. és 101/III. vadászrepülő osztályok azonnal kezdjék meg áttelepülésüket a
veszprémi repülőtérről Kenyéribe. Ugyanis délután 17 óra után a szovjet 5. gárda-harckocsihadtest erői elfoglalták a Veszprémtől 19 km-re lévő Várpalotát, s félő
volt, hogy a harcolva hátráló német 1. SS Leibstandarte Adolf Hitler páncéloshad
osztály nem tudja Veszprém előtt feltartóztatni a nagyerejű szovjet páncélos táma
dást, s a szovjet erők még az éjszaka elérik a veszprémi repülőteret. A parancs vétele
után, 17 óra 15 perckor a 101/3. század 11 db., a 9. század pedig 7 db. Me—109-es
gépével átrepült Kenyéribe. Az anyag átszállítása másnap, március 22-én folyta
tódott, igen nagy nehézségek között, mert a 101/3. századnak nem volt elég gépko
csija. A nap folyamán Szőts Lajos hadnagy átrepülte a veszprémi repülőtéren ma
radt utolsó gépet, a Levente—Il-t. A légtérben portyázó szovjet II—2-esek megtá
madták és jobb szárnyának felét lelőtték, de a Levente—II. a súlyos sérülés ellenére
elérte a Kenyéri repülőteret. Az áttelepülés még március 23—24-én is folyamatban
volt. (Közben 23-án a szovjet 9. gárdahadsereg csapatai elfoglalták Veszprémet és a
repülőteret.)
Március 25-én, vasárnap a 101/3. század Kenyériben összpontosult 11 db Me—
109-es és egy Levente—II. mintájú repülőgépével, valamint 13 hajózóval. A nap
folyamán a 101/1. osztályból az alárendelt 101/III. osztály kivált, így a 3. századtól
is a 9. század. A század még a nap folyamán parancsot kapott, hogy kezdje meg to
vábbi visszavonulását, áttelepülését a szombathelyi repülőtérre. A felszállások reggel
7 óra 40 perckor kezdődtek. Az első startnál Frankó hadnagy Kék—3-as gépe anynyira berázódott, hogy a gépet leírták a létszámból. Jelentős károk voltak a szom
bathelyi leszállásnál is: Halasi főhadnagy századparancsnok a Kék—8-assal, Hu
szár zászlós pedig a Kék —10-essel úgy berázódott, hogy mindkét gépet le kellett
írni. A szombathelyi törések oka az volt, hogy az egész 101. vadászrepülő ezred
(összesen 48 db Me—109-es) egyszerre települt át, s a repülőtér kicsi és bombatölcséres volt. Előttük már többen átvágódtak, több bepördült repülőgép állt a reptéren.
Az áttelepülés gondjait fokozta, hogy a 101/3. századtól 23 katona (földi személy
zet) maradt le Kemenesmagasiban. Mindegyiknél a szökés valószínűsége állt fenn.
Lemaradt még egy-egy ember a veszprémi, a körmendi és a szentgotthárdi kór
házakban.
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Március 26-án a század — borús, szeles időben — a szombathelyi repülőtéren
volt 8 db Me—109-es és egy Levente—Il-es gépével, 13 főnyi hajózójával. Bevetés
nem volt. Senki nem gondoskodott sem szállásról, sem élelmezésről. Ugyanakkor
éjjel-nappal angolszász és szovjet légitámadások érték a várost és a repülőteret.
Másnap, 27-én is változatlan volt a helyzet. Az ezred bevetési napló szerint a nap
folyamán a 101/1. osztálynak kiutaltak 800 liter Otto- és 400 liter Diesel-üzemanya
got. Az üzemanyagot azonban csak attelepülésnél lehetett felhasználni. Délelőtt
9 óra 30 perctől megindult a további visszavonulás, áttelepülés a németországi
(ausztriai) Grosspetersdorfba. Az ezrednapló szerint a 101/3. századból elsőnek 9
óra 50 perckor Dániel hadnagy szállt fel a W—183 jelű géppel, majd Boldizsár
szakaszvezető a Kék—4-el, utána pedig Huszár zászlós a Levente—II-vei. A század
földi részei délután 15 órakor indultak meg, s így állandóan lemaradtak. Grosspetersdorfban sem volt szállás és élelmezés. A zűrzavart fokozta, hogy 28-án a földi
részleg zöme még mindig a Szombathely közelében lévő Cserhát-majorban volt.
Senki nem törődött velük, Halasi főhadnagy csak az utolsó pillanatban adta ki nekik
az indulási parancsot. Alig hogy elindultak, szovjet harckocsik jelentek meg. A pa
rancsnoki gépkocsi szovjet aknavetőtüzet kapott ; egy sérült tartálykocsit fel kellett
robbantani. A zűrzavarban a század anyagának nagy része lemaradt, s úgyszintén
igen sok katona is. Egyetlen pozitívum volt, hogy a szombathelyi repülőtér kiüríté
sénél Halasi főhadnagy szerzett 54 rend új zsávolyruhát és 25 pár csizmát, amiket
kiosztatott embereinek. Érdekességképpen megemlítendő, hogy a szombathelyi
repülőtér kiürítésekor — a felrobbantás elől — a 101/3. század szerzett egy zsák
mányolt négymotoros amerikai B—24 Liberator bombázót (melyet a pilóták Ne
bulónak neveztek el), valamint egy FW—58 Weiche mintájú kétmotoros repülőgé
pet. A két szerzett gépet Szőts hadnagy és társai átrepülték a grosspeterdorfi repü
lőtérre, s a továbbiakban a visszavonulás szállításainál használták fel. Március
29-én, csütörtökön — bevetés ekkor sem volt — a 101/1. osztály mindhárom százada
parancsot kapott, hogy folytassa visszavonulását Wiener Neustadtba. A század
bevetési naplója keserű hangon emlékezik meg a német szövetségesek magatartásá
ról: „A németek az áttelepülő földirészekkel durván és nem harcoló szövetséges
hez méltóan bánnak. Gépkocsit, fegyverzetet elszedik, és disznónak mondják őket.
Nagy az elkeseredés és a hangulat a legénység körében, ez szövetséges iránt nem
mondható kellemesnek." Az áttelepülés során az anyag és az emberek zömét az
FW—58-as géppel szállították át, egy részük azonban gyalogmenetben volt kény
telen áttelepülni. Wiener Neustadtban azonban szállás és élelmezés várta az em
bereket. Másnap újabb parancs érkezett: további visszavonulás Tullnba. Miután
benzin már alig volt, a század gépeit az ugyancsak itt állomásozó magyar 101. éj
szakai vadászrepülő század Me—210-es gépeinek üzemanyagával töltötték fel.
A Tullnba való attelepülésnél — a startnál — Boldizsár szakaszvezető összetörte a
Kék—4-es gépet. Az anyag átszállítása repülőgépeken és teherautókon történt, az
emberek pedig gyalogmenetben indultak útnak. A század naplója szerint : ,,A németek
megint gépkocsikat és fegyverzetet szednek el az emberektől!" Március 31-re az át
település befejeződött: Tullnban óriási volt a zsúfoltság, szinte az egész megmaradt
magyar légierő itt torlódott össze ! Április 1—2-án még folyamatban volt az áttele
pülés. Április 3-án a 101. vadászrepülő ezred még harcképes egységei bevetési pa
rancsot kaptak. Elsőnek, délután 16 óra 50 perckor, a 101/3. század egyik raja (Dá
niel, Gáspárfalvi, Tobak, Pintér hadnagyok) startolt: alacsonytámadást hajtottak
végre a Moosbrunn, Pottendorf, Solenau, Ebenfurt, Neufeld vonalon támadó szov
jet csapatok ellen. Ennek során több gépkocsit és lovaskocsit szétlőttek. Azonban
Mannerdorftól délre a szovjet csapatlégvédelmi tüzérség lelőtte a Kék—7 jelű gépet
(pilótája Gáspárfalvi hadnagy) Pöltendorf és Solenau körzetében. Másnap, április
4-én, szerdán az osztály keretében újra bevetési parancsot kapott a század. Délelőtt
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10 óra 35 perc és 11 óra 20 perc között alacsonytámadást hajtottak végre a Bösing—
Perneck közti úton előnyomuló szovjet csapatok ellen. A raj (Huszár zászlós, Frankó
és Szűcs hadnagyok, Pozsonyi őrmester és Graffi hadnagy) a harcfeladatot végre
hajtotta: több gépkocsit és szekeret szótlőttek. Délután 17,30 és 18,30 óra között
a század egy másik raja (Halasi főhadnagy, Szőts hadnagy, Huszár zászlós és Dinka
zászlós) a délelőtt kijelölt útvonal ellen hajtott végre újra alacsonytámadást, mely
nek során öt szovjet tehergépkocsit felgyújtottak. Megjegyzendő, hogy a század
volt tisztjét, az akkor a 101/5. században szolgáló Nánási Kálmán hadnagyot ezen
a délutánon, 16 óra 40 perckor lőtte le a szovjet csapatlégvédelmi tüzérség. Gépe
Kottingbrunntól délre égve csapódott egy vasúti töltésbe és felrobbant.
Április 5-én 14.55 és 15.30 óra között a 101/3. század egy géppárja (Huszár zászlós
és Pintér hadnagy) felderítésre kapott parancsot. Ugyanis a Tullnerbach—Ackenbruck—Purkenstadt útvonalon szovjet harckocsikat észleltek. Az 500—100 m-en
végrehajtott repülés során az utakon kilőtt német gépkocsikat, Purkersdorf és
Südfarstlirchen között gyér német visszavonulást, Neulenbachban pedig benyomuló
szovjet csapatokat észleltek. A felderítő géppár visszatérése után azonnal egy rajt
vetettek harcba alacsonytámadásra az említett útvonal ellen (Huszár zászlós,Pintér,
Tobak hadnagyok, Boldizsár szakaszvezető). A 15,16 és 16 óra között végrehajtott
bevetés ideje alatt — 15 óra 30 perckor — újabb visszavonulási parancs érkezett:
az osztálynak azonnal Raffeldingbe kellett átrepülnie négy Me—109-es és három
egyéb (Levente, Nebuló, PW—58-as) gépével. A startnál Szőts Lajos hadnagy a
Kék—9-sel magasfeszültségű vezetéknek repült neki: a motor és a sárkány olyan
súlyosan megsérült, hogy a gépet le kellett írni. Az átrepülés másnap, 6-án tovább
folytatódott. ,,A németek megint vesznek el gépkocsikat — tudatja a század beveté
si naplója —, ami az áttelepülést majdnem lehetetlenné teszi. Nem sok becsülete
van a harcoló magyaroknak sem. Vendégszeretet itt nincs, csak önzés és német kap
zsiság." Április 7—8-án még zajlott az áttelepülés, mikor 8-án újabb parancs érke
zett : visszavonulás Pockingba ! A földi részek azonnal elindultak, s fel kellett rob
bantani a Levente és a Nebuló (B—24 Liberator) gépeket, csak az PW—58 Weiche
maradt meg. A harci részleg április 9-én, hétfőn még a raffeldingi repülőtérről beve
tést hajtott végre 14 óra 10 perctől: egy raj (Halasi főhadnagy, Szőts és Tobak had
nagyok, Pozsonyi őrmester) szabad vadászatot hajtottak végre Bécs légterében.
Harctevékenységre nem került sor.
Április 10-én a 101. vadászrepülő ezred még harcbavethető maradványaiból —
17 db Me—109-esből — megalakították az 1. század bevetési egységet (parancsnoka
Scholtz Miklós százados). A 101/3. századból ide került Halasi Sándor főhadnagy,
Tobak Tibor, Szőts Lajos hadnagy, Huszár András zászlós és Pozsonyi Nándor
őrmester, valamint 21 fő földi személyzet. Ezzel a 101/3. vadászrepülő század hivata
losan megszűnt. A hajózó személyzet további tagjai, Makra Pál, Dániel László,
Frankó Endre, Orosz Attila, Pintér Gyula, Graffi György hadnagy, Boldizsár László,
Szűcs Ferenc és Pálosy Ferenc szakaszvezető, valamint 39 főnyi földi személyzet
Pockingba települt át.
Április 11—13 között az 1. század bevetési egysége nem hajtott végre harcfel
adatot.
A bécsi támadó hadművelet befejezésétől a háború végéig
1945. április 14.—május 7.
1945. április 13-ra a 2. és 3. Ukrán Front befejezte Bécs ostromát, majd folytatta
további előnyomulását nyugati irányban, St. Pölten felé. Április 14-én, szombaton
délután 16 óra 15 perckor szabad vadászatra St. Pölten légterébe vezényelték Halasi
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főhadnagyot, Szőts és Tobak hadnagyokat, továbbá Huszár zászlóst. A jelzett 60 db
szovjet II—2-es csatarepülőgépet azonban nem találták meg a légtérben. A nap fo
lyamán a volt 3. század már csak 4 db Me—109-es géppel (Fehér—6—7—8—14
jelű gépekkel) és 4 főnyi hajózó állománnyal rendelkezett. Április 15-én, vasárnap,
derült időben két bevetést is végrehajtott a volt 3. század. Délelőtt 10 óra 35 perctől
a Huszár—Tobak géppár felderítést és szabad vadászatot hajtott végre — eredmény
nélkül — Bécs légterében. Délután 16 óra 45 perc és 17 óra 55 perc között a volt 2. és
3. századok egy-egy raja (a 3. századtól Halasi főhadnagy, Szőts és Tobak hadnagy,
Huszár László) hajtott végre szabad vadászatot St. Pölten légterében. A magyar
rajt egy szovjet kötelék — 16 db LA—7-es vadászgép — lepte meg, s 15 perces for
duló légi harc alakult ki, kölcsönösen eredménytelenül. Másnap, április 16-án 14 óra
05 perc és 14 óra 30 perc között a volt 3. század egyik raját (Halasi főhadnagy, Szőcs
és Tobak hadnagyok, Huszár zászlós) vetették be szabad vadászatra a volt 101/III.
osztály egyik rajával együtt. Még emelkedés közben — Linz felett 2000 m-en — húsz
amerikai P—51 Mustang lepte meg a magyar rajt. Az összecsapásban a magyar Fe
hér—6 jelű gép találatokat kapott és lezuhant. Pilótája, Tobak Tibor hadnagy
azonban —- súlyos égési sérülésekkel — ejtőernyővel kiugrott, földet ért, s a linzi
kórházba került. Alig tért vissza a raj a bevetésből, mikor 15 órakor egy 15 perces
Mustang alacsonytámadás érte a raffeldingi repülőteret. A gépágyútűzben több földön
veszteglő magyar gép kigyulladt és felrobbant. A nap végére a volt 101/3. század 3 db
Me—109-es géppel és 3 fő hajózóval rendelkezett. (Egy fő kórházban feküdt.)
Április 17-től a volt 101/3. század Brünn (Brno) légterében végrehajtandó szabad
vadászatra kapott parancsot. Az elsőt 17-én 17,45—19,30 óra között hajtották végre,
erős szovjet csapatlégvédelmi tűzben. Másnap, 18-án — a felhős idő és erős szél el
lenére — 11,40 és 11,55 óra között a Huszár—Szőts géppár indult Brünn légterébe,
őket váltotta 15,00 és 16,45 óra között egy raj (Halasi főhadnagy, Huszár zászlós,
Szőts hadnagy, Pozsonyi őrmester), s végül 18,50 és 20,10 óra között újra Halasi
főhadnagy, Huszár zászlós, Szőts hadnagy és Tass szakaszvezető. Szovjet és amerikai
kötelékekkel egyik esetben sem találkoztak. Április 19-én — borús időben — 16,30
és 18,05 óra között egy raj (Halasi főhadnagy, Pintér hadnagy, Fábián őrmester,
Tass szakaszvezető) német Henschel He—129 típusú csatarepülőgépeket biztosí
tott Aspern légterében, ahol ellenséges vadászok jelentek meg létszám- és magassági
fölényben. A magyar raj a harcot nem vette fel.
Április 20—25. között — az egyre súlyosabb üzemanyaghiány és a rossz idő miatt —
bevetés nem volt. Az első amerikai—angol légitámadás április 24-ről 25-re forduló
éjszaka érte a raffeldingi repülőteret. Április 25-én délelőtt 300 B—24 Liberator és
B—17 Boeing bombázta Linzet, illetve a raffeldingi repülőteret. Délután 16 órakor
9 Mustang támadta a repülőteret; 6 db Me—109-es és 2 db FW—58-as kigyulladt
és elégett. Este 19,00—19,30 óra között újra amerikai vadászbombázó támadás érte
a repülőteret. Április 15-ről 26-ra forduló éjszaka angol Mosquito kötelék bombázta
a hörschingi repülőteret. A folyamatos ellenséges légitámadások és légi fölény miatt
április 26—30 között a magyar 1. század bevetési egység semmiféle harctevékeny
séget nem fejtett ki. A volt 101/3. század gépállománya április 30-án 3 db Me—109-es,
hajózó állománya pedig 4 fő volt.
1945. május l-jén a bevetések továbbra is szüneteltek. Az amerikai csapatok 40
km-re voltak. A magyar repülőkötelékek újabb áttelepülési parancsot kaptak, de
annak végrehajtására nem került sor. Május 2-án a 101/3. vadászrepülő század beve
tési naplójába a következőket jegyezték be: „Németek nyugatnak megszüntették az
ellenállást, és teljes erővel keletre (azaz a szovjet csapatok ellen — V.D.Cs.) mennek.
Az ezrednek (ti. a 101. vadászrepülő ezrednek — V.D.Cs.) megköszönték az eddigi
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működést, és a gépek, fegyverek és gépkocsik leszedése után bántatlanság ígérete
mellett sorsára engedték." Május 3-án — borús, esős időben — a volt 3. századot a
németek eltávolították a barakkokból, s a repülőtértől délre lévő tanyára telepítették
a magyar katonákat. Az éjszaka folyamán már erős lövöldözés hallatszott a Duna
északi oldaláról. Május 4-re kiderült az idő. Reggel erős ellenséges légitevékenység
zajlott le. Az angol és amerikai csapatok elérték az Efferding Ny és Linz ÉNy vona
lat. Miközben a 3. század hajózói és földi személyzete a repülőtértől délre fekvő ta
nyában „cserkészéletet" élt, a repülőtéren a németek megkezdték az otthagyott
repülőgépek felrobbantását. Másnap, május 5-én egész nap erős amerikai légi felderí
tő tevékenység zajlott. Az amerikai csapatok elfoglalták EfFerdinget, amit a németek
harc nélkül feladtak. Déli 12 óra körül az amerikai csapatok Raffeldingen át Linz
felé nyomultak előre. Heppes alezredes, a 101. vadászrepülő ezred parancsnoka
megkezdte az előkészületeket az amerikaiakkal való tárgyalásokra. Heppes alezredes
parancsára a körletet elhagyni nem volt szabad, s minden katonai vonatkozású
anyagot és fegyvert le kellett adni az ezred harcálláspontjára érkező amerikai őr
ségnek. Május 6-án — derült időben — továbbra is erős amerikai légi felderítés volt
észlelhető, annak ellenére, hogy az egész vidék már az amerikai csapatok kezén volt.
A nap folyamán Heppes alezredes — Huszár András zászlós tolmácsolása mellett —
megkezdte a tárgyalásokat az amerikaiakkal. Az amerikai parancsnokság utasításá
ra május 7-én reggel 7 órára a 101. vadászrepülő ezred egész megmaradt személyi
állománya — hajózók és földi személyzet — menetkészen állott, majd amerikai
parancsra és kísérettel, mint hadifoglyok Ried-be vonultak.
Befejezés
A háború hivatalos befejezésétől — 1945. május 8-tól (bár a végleges kapitulációt
Keitel tábornok május 9-én 00,00 óra után néhány perccel írta alá) — a 101. vadász
repülő ezred volt katonái a Ried-i barakktáborban töltötték hadifogságukat. Május
9-én a Raffeldingben maradt tisztek és legénység is Riedbe vonultak.
Május 10-én délelőtt Heppes alezredes az összehívott tisztek és legénység előtt is
mertette szándékát és céljait. Közölte, alapvető szándéka, hogy az ezred minden
tagja haza jusson. „Egyelőre azonban lássa be mindenki — írták a századnapló
ba —, hogy a legjobb pillanatnyilag az a helyzet, amiben vagyunk. Majd akkor me
gyünk haza, ha megbízható híreink lesznek arról, hogy ott bántatlanság, vagy leg
alábbis biztos kormányzat és kialakult légkör vár. Jelenleg elsőrendű elhelyezésünk
van... A napi foglalkozás kellemes és senki sem panaszkodhat!" Az első napok való
ban kellemesen — sportolással — teltek el. Május 12-én azonban az amerikaiak pa
rancsára az ezredtől naponta 100—100 embert a közeli volt zsidó kórházba rendel
tek munkára, ahol takarítottak és hullákat szállítottak. A fertőzés veszélye miatt
a legénység között riadalom tört ki, s ezért a parancsnokság a legszigorúbb higiéniai
rendszabályokat rendelte el. Május 12—16 között a fentiekkel telt el az idő. A napló
tintával írott sorai 1945. május 16-tal érnek véget.
1945 júniusára a pockingi tábor létszáma — különféle fegyvernemek hadifoglyai
val — mintegy 12 ezerre duzzadt. A tervszerű hazaszállítások augusztusban indultak
meg. Az egyik repülőtiszt visszaemlékezései szerint nehéz helyzet alakult ki : minden
ki egyszerre akart hazamenni. Nagy volt a tülekedés, vita, veszekedés. Még november
ben is tartott a hazaszállítás. „Miután szerelvényünk megérkezett a Déli pályaud
varra — írta az említett tiszt visszaemlékezésében —, ahol senki sem fogadott ben
nünket, egyszerűen búcsút vettünk egymástól, felkászálódtunk és a szélrózsa minden
irányába indulva siettünk elhagyott otthonaink, családjaink áhított újbóli megta
lálására." 32
32 Félegyházy György: Pockingi emlékek: 1945. április—november. Magyar Szárnyak, XVII. évf. 1988. 17. sz.
110. o.
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FÜGGELÉK
A M. K I R . 101/3. VADÁSZREPÜLŐ SZÁZAD HAJÓZÓI 3 3
1. BEJCZY J Ó Z S E F rep.főhadnagy. (Sz.: Körmend, 1916. X . 9.) Szülei: B . Gábor és Rózsás
Mária. Nős (Czetz Lívia). 1944. m á j . 1—nov. 4.: a század parancsnoka. 1944. nov. 4.: Abonynál a szovjet légvédelmi tüzérség lelőtte. (Halála után századossá előléptetve.) Légi győzel
mei: 3 szovjet gép (keleti arcvonalon), 3 amerikai gép: 1944. jún. 16. (P—38), jún. 30. (B—
24), júl. 16. (B—24).
2. PÁVAI-VÁJNA GYÖRGY rep.hadnagy. (Sz.: Debrecen, 1920. I I . 6.) Szülei: P.-V. Gábor
és Neubauer E m m a . Nőtlen. Légi győzelmei: 2 szovjet gép (k.a.), 1 amerikai: 1944. jún. 14.
(P—38).
3. D E B R Ő D Y GYÖRGY rep.hadnagy. (Sz.: Lajoskomárom, 1921. I. 1.) Szülei: D. Rudolf ős
Csapó Krisztina. Nőtlen. 1944. nov. 5—16.: a század parancsnoka. Légi győzelmei: 18 szovjet
gép (keleti arcvonalon) ; 2 szovjet gép (Magyarországon : nov. 16. egy LAG—5 és egy Jak—9) ;
6 amerikai gép: jún. 14. (P—38), jún. 16. (P—38 és B—24), júl. 2. (P—51), júl. 7. (B—17),
júl. 27. (B—24).
4. MOLNÁR LÁSZLÓ rep.hadnagy. (Sz.: Nagykőrös, 1921. V. 1.) Szülei: M. Gyula és Langer
Jozefin. Nőtlen. Légi győzelmei: 18 szovjet gép (keleti arcvonalon), 5 amerikai: jún. 14.
(P—38), júl. 7. (2 db B—24), júl. 26. (P—38), júl. 27. (B—24).
1944. aug. 7-én amerikai P—51-es lelőtte Káld légterében.
5. KARÁTSONYI MIHÁLY rep.hadnagy. (Sz.: Nagykőrös, 1922. X I . 27.) Szülei: K. Mihály
és Kollársz Mária. Nőtlen. 1945. I I . 4.: áthelyezve a ÍOI/III. osztályhoz. Légi győzelmei:
4 amerikai: jún. 16. (P—38 és B—17), júl. 14. (P—38), júl. 27. (B—24).
6. PÁSZTHY ISTVÁN rep.hadnagy. (Sz.: Dunaharaszti, 1922. I I . 14.) Szülei: P. István és
Teichter Mária. 1944. június 16-án amerikai P—38-as lelőtte.
7. KOVÁCS PÁL rep.hadnagy. (Sz.: Budapest, 1921. V. 3.) Szülei: K. Pál és Horváth Aranka
(Mátyásföld, Kossuth L. u. 17.). Légi győzelmei: 1 amerikai gép: júl. 27. (P—51). 1944 de
cemberében a körülzárt Budapesten rekedt.
8. D Á N I E L LÁSZLÓ rep. hadnagy. (Sz.: Budapest, 1922. X I . 22.) Szülei: D. László és Viczián
Margit (Budapest, V I I I . Mária u. 11. sz.). Légi győzelmei: 5 3/4 amerikai gép: jún. 14.
(P—38), júl. 2. (P—38: nem igazolt), júl. 3. (2 db B—24), júl. 27. (P—38: nem igazolt),
júl. 3. (2 db B—24), júl. 27. (P—38: nem igazolt), júl. 30. (B—24: Molnár L., Kovács P.,
Boldizsár L. pilótákkal közösen); 6 szovjet gép: 1944. jan. 8. (LAG—5), márc. 9. (Jak—9),
márc. 11. (II—2), márc. 16. (11—2), márc. 20. (Jak—9), márc. 21. (Jak—3).
9. HUSZÁR ANDRÁS rep.zászlós. (Sz.: Budapest, 1919, V I I . 12.) Szülei: H . András és Ring
Katalin (Budapest, Remete-kertváros, Nádor u. 13.). Légi győzelmei: 2 amerikai gép: jún.
16. (P—38), jún. 30. (B—24), jún. 30. (B—17-es Debrődyvel közösen), 2 szovjet: 1944. jan.
11. (Jak—9), márc. 11. (11—2).
10. BÉLAVÁRY PÁL rep.hadnagy. (Sz.: Budapest, 1923. VI. 15.) Szülei: néhai dr. Pinfich
Oszkár és Rajner Ella. (Monorierdő.) Légi győzelmei: 1 amerikai g é p : jún. 14. (P—38).
1944. október 12-én amerikai P—51-es vadász lelőtte W—52-es gépével Veszprém felett.
11. R Á D O N Y I KÁLMÁN t. zászlós. (Sz.: Kiskundorozsma, 1910. V I I . 4.) Szülei: R ó t t Kálmán
és Mihalovics Erzsébet. (Budapest, Szentkirályi u. 49. I. 7.) 1944. júl. 8-án a veszprémi re
pülőtér bombázásakor meghalt.
12. NYEMECZ JÁNOS rep.zászlós. (Sz.: Kispest, 1920. X I I . 18.) Szülei: Ny. Pál és Keresztessy
Terézia. (Gyöngyös, városi vízműtolep.) 1944. aug. 7-én egy amerikai P—51-es vadász le
lőtte. Meghalt a sümegi kórházban.
13. MAKRA PÁL t. hadnagy. (Sz.: Oroszlános, Torontál vm.) Szülei: M. János és Kindhofer
Mária.
14. NÁNÁSI KÁLMÁN rep.hadnagy. (Sz.: Rákospalota, 1920. I I . 11.) Szülei: N. Kálmán és
Cservény Irén (Rákospalota, Wesselényi u. 46.). 1944. X . 26-án a 101/5. századhoz áthelyezve.
Légi győzelmei: 11 szovjet gép (keleti arcvonalon), 1 amerikai: aug. 21. (B—24, nem iga
zolt). 1945. ápr. 4.: Kottingbrunntól D-re amerikai vadászok lelőtték.
15. TOBAK TIBOR rep.hadnagy. (Sz.: Budapest, 1921. X I . 24.) Szülei: T. Károly és Korompai
Margit (Budapest, XIV. k. Álmos vezér tér 6. sz.). Légi győzelmei: 4 szovjet gép 1944. dec.
22. (11—2, J a k — 9 ) ; márc. 16. (11—2), márc. 21. (Jak—3).
16. HALASI SÁNDOR rep.főhadnagy. (Sz.: Csanádpalota, 1919.) Szülei: H . Sándor és Rakonczai Rozália. 1944. X I . 18-tól a háború végéig a század parancsnoka. Légi győzelmei: 1 ro
mán gép: dec. 25. (IAR—38); 1 szovjet gép: nov. 13. (La—5: nem igazolt).
33 A 101/3. vadászrepülő század anyakönyve szintén dr. Hajnal Tamás (Köröstarcsa, Kossuth L. u. 39. sz.) gyűj
teményében található. (Ismételt köszönetem az adatok felhasználásáért!) Vö.: Magyar Szárnyak, XII. évi". 1983.
12. sz.. valamint XIII. évf. 1984.13. sz. 40. o.
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17. P I N T É R GYULA rep.hadnagy. (Sz.: Adony, 1924.) Szülei: P . Gyula és Kocsis Anna. 1944okt. 26-tól a századnál. Légi győzelmei: 3 szovjet gép: nov. 16. (La—5), márc. 9. (Boston),
márc. 16. (11—2).
18. SZŐTS LAJOS rep.hadnagy. (Sz.: Komárom, 1924. V. 17.) Szülei: Sz. Lajos és Francz
Mária. (Budapest, X I I . Kissvábhegyi u. 13.) 1944. okt. 26-tól a századnál. Légi győzelmei:
2 szovjet gép: 1944. jan. 16. (Jak—9: Buday szakaszvezetővel együtt), márc. 21. (Jak—3).
19. SÜRÜ B É L A t . zászlós. (Sz.: Görgeteg, Somogy vm.) Szülei: S. János és Schrammel Mária.
1944. okt. 26-tól a századnál. Légi győzelmei: 1 szovjet gép.
20. F U S Z E K REZSŐ rep.hadnagy. (Sz.: Budapest, 1921. IV. 3.) Szülei: F . Henrik és Klotzbucher Adél. (Biidapest, Vérmező u. 14.) 1945. jan. 3-án a W—158-as géppel repülőbaleset
során meghalt a veszprémi kórházban.
21. OROSZ A T T I L A rep.hadnagy. (Sz.: Brassó, 1923. IV. 1.) Szülei: O. Szilárd és Török Ida(Budapest, I X . k. Kinizsi u. 20.) 1945. jan. 13-tól a századnál.
22. GÁSPÁRFALVI J Ó Z S E F rep.hadnagy. (Sz.: Miklók, Borsod vm.) Szülei: G. Vince és Miskovics Margit. (Miskolc, Kinizsi u. 1.) 1945. I. 13-tól a századnál. 1945. ápr. 3-án PöltendorfSolenau légterében a Kék—7-es géppel eltűnt egy alacsonytámadás során.
23. F R A N K Ó E N D R E rep.hadnagy. (Sz.: Eger, 1923. I X . 2.) Szülei: F . Endre és Lovászi
Erzsébet. (Eger, Pilsudszky u. 5.)
24. MÁTYÁS JÁNOS h t . rep.őrmester. (Sz.: Vajdahunyad, 1917. I I I . 2.) Szülei: M. József és
Sebestyén Róza. Légi győzelmei: 1 amerikai: jún. 16. (P—38).
25. KOVÁCS P Á L ht. rep.őrmester. (Sz.: Gyula, 1919. V I . 20.) Szülei: K. István és Csöke
Julianna. Légi győzelmei: 2 amerikai: jún. 16. (P—38), jún. 30. (P—38: nem igazolt). 1944.
aug. 22-én amerikai P—51-es lelőtte Kiskomáromnál.
26. PALÁSTI LÁSZLÓ h t . őrmester.
27. DÓMJÁN PÁL h t . c. rep.őrmester, majd törzsőrmester. (Sz.: Budapest, 1918. V. 31.) Szülei:
D. Pál és Likavecz Mária. (Budapest, X I . Budaörsi u. 34.) Légi győzelmei : 1 amerikai: nov. 5.
(P—51). 1945. I. 23-án a szovjet légvédelem Ősitől D-re lelőtte.
28. A J B E N JÁNOS rep.szakaszvezető. (Sz.: Debrecen, 1922. V I I I . 17.) Szülei: A. János és
Pécsi Julianna. Légi győzelmei: 1 amerikai: jún. 16.: (P—51). 1944. jún. 26-án amerikai
vadászok lelőtték.
29. BOLDIZSÁR LÁSZLÓ t. rep.szakaszvezető. (Sz.: Foktő, Pest vm., 1922. VI. 7.) Szülei:
B . Bálint és Kovács Lídia. Légi győzelmei: 3 amerikai: júl. 2. (P—38: nem igazolt), júl. 30.
(B—24: nem igazolt), nov. 5. (B—17: nem igazolt), 1 szovjet gép: nov. 16. (La—5).
30. ERDÉSZ K Á R O L Y rep.szakaszvezető. (Sz.: Rákospalota, 1921. X I I . 4.) Szülei: E . Géza
és Bucsu Mária. 1945. I. 11-én a W—183-as géppel eltűnt Zámoly légterében.
31. H O Y TIBOR tsz. rep.szakaszvezető. (Sz.: Jászberény, 1923. I X . 18.) Szülei: H . Nándor és
Mészáros Rozália. (Fülek, Losonci u. 118.) Légi győzelmei: 1 amerikai: aug. 22. (B—24: nem
igazolt). 1944. nov. 5-én amerikai vadászok lelőtték Kaposvár légterében.
32. PODOBA I L L É S tsz. rep.szakaszvezető. (Sz.: Madaras, 1922. V. 10.) Szülei: P . Illés és
Párczen Katalin. Légi győzelmei: 1 amerikai: jún. 14. (P—38: nem igazolt). 1944. jún.
26-án amerikai vadászok lelőtték.
33. POZSONYI NÁNDOR rep.őrmester. (Sz.: Vágkirályfalva, 1921. VI. 5.) Szülei: P . Géza és
Morovics Mária. Légi győzelmei: 1 szovjet gép: 1945. jan. 30. (La—5).
34. TAKÁCS PÁL tsz. rep.szakaszvezető. (Sz.: Budapest, 1922. V I I . 17.) Szülei: T. József és
Hulyák (Galló) Anna. 1944. júl. 2-án amerikai vadászok lelőtték. Légi győzelmei: 2 ame
rikai gép: jún. 14. (P—38), jún. 26. ( P — 5 1 : nem igazolt).
35. TASS K Á R O L Y rep.szakaszvezető. (?) Légi győzelmei: 1 szovjet: 1944. nov. 13. (Jak—9:
nem igazolt).
36. SZŰCS F E R E N C rep.szakaszvezető. ( ?) Légi győzelmei: 2 szovjet gép: 1945. márc. 9. (Jak—
9), márc. 21. (Jak—3).
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MŰHELY

JUHÁSZ BÁLINT*

A 12. KÖNNYŰ HADOSZTÁLY HARCTEVÉKENYSÉGE
1942 AUGUSZTUS HÓNAPBAN

A 12. könnyű hadosztály a 2. magyar honvéd hadsereg kötelékében részt v e t t a Don menti
védelmi harcokban az 1942—43. évben. A hadosztály legelső harccselekménye a Korotojaknál
vívott hídfőharcokban zajlott le. A 12. hadosztály első parancsnoka vitéz Illésházy Gábor vezér
őrnagy volt. Róla a szaksajtóban, így többek között Dombrády Loránd—Tóth Sándor: A Ma
gyar Királyi Honvédség 1919—1945. c. könyvében is, téves közlemények láttak napvilágot, ame
lyek ellentmondanak azoknak az eseményeknek, tényeknek, amelyeknek szemtanúja és részt
vevője voltam. Nem a hadtörténészek hibájából történt ez, hanem a rendelkezésükre álló hiányos
forrásanyagnak és egyes események hibás, sőt célzatosnak tekinthető naplózásának tulajdonítható.
írásom a hadosztály harcát és Illésházy vezérőrnagy magatartását kívánja ismertetni az
olvasóval a Korotojak községért folytatott ütközetben, 1942 augusztus folyamán.
Mozgósítás
A 12. könnyű hadosztály parancsnokság békeállomáshelye Szekszárd, Tolna megye székhelye
volt. Illésházy 1941. augusztus l-jétől a parancsnoka ennek a hadosztálynak. A mozgósítást,
a hadosztálynak a keleti arcvonalon való alkalmazása végett, 1942. április 27-én rendelték el.
A hadosztály vonatalakulatainak mozgósítására május 3-án adtak ki parancsot.
Engem teljesen váratlanul ért a behívás és a hadosztály vk. főnöki, egyúttal hadműveleti
(I. a.) vk. tiszti beosztás. Békebeosztásom ugyanis, a mozgósításig, a pécsi IV. hadtest parancs
nokságnál anyagi (I. c.) vk. tiszt volt. A hadtest parancsnoka ekkor Csatay Lajos altábornagy
volt mind a békeállomáshelyen, mind a hadműveleti területen. A szekszárdi hadosztálynál min
denki ismeretlen volt számomra. Illésházyról csak a hadtestnél való beosztásomnál fogva tudtam,
ugyanígy az ezredparancsnokokról. Megérkezésemkor mindenkinek be kellett mutatkoznom.
Csak a mozgósítás és a felvonulás alatt ismerkedtünk össze egymással és a hadosztálytörzs vala
mennyi beosztottjával, leginkább persze Ulésházyval, akinek a legközvetlenebb munkatársa
lettem.
Illésházy vezérőrnagy — a többi tábornoki rendfokozatot elérttel ellentétben — nem szolgált
a vezérkari testületben, de a vitézi széknél és a Kormányzó Katonai Irodájában be volt osztva
előadóként. Az első világháborúban kiváló magatartásáért szépen kitüntetett tábornok a vitézi
rendnek is tagja volt. Nem a közös hadseregben, a magyar honvédségben teljesített szolgálatot
a háború végéig.
Sokat jelent az első találkozás, különösen azoknál, akiknek együtt kell dolgozniuk hosszabb
időn át. Rokonszenvesnek találtam már a bemutatkozáskor és úgy éreztem, ő is elfogad munka
társának. És valóban, elég hamar kialakult közöttünk a szükséges összhang. Jó egyetértésben
t u d t u n k együtt dolgozni. Habár hosszú harctéri tapasztalattal rendelkezett, sohasem láttam
fölényesnek, vagy önfejűnek. Az alárendelt egységek parancsnokait és közvetlen beosztottjait
mindig meghallgatta, mielőtt fontos elhatározásra j u t o t t volna. De utána nem tétovázott, nem
kapkodott, hanem mindent az elhatározása megvalósítására összpontosított. Elég tapasztalattal
bírt, semhogy hamissággal, ravaszkodással félrevezethető lett volna.
Középtermetű, erős, zömök testalkatú, határozottságot és nyugalmat sugárzó férfi volt. Kék
szeméből őszinteség és egyszerű becsületesség sugárzott. K u r t á r a vágott sötétszőke haja és piros
pozsgás, napbarnított arca jól illett szigorú következetes és sohasem részrehajló, vagy igazságta
lan egyéniségéhez.
* Az egykori 12. könnyű hadosztály vezérkari főnöke
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Jó értelemben vett igazi katona volt, aki mind felettesei, mind alárendeltjei bizalmára méltó
volt és nyugalmával válságos helyzetekben is helyt t u d o t t állni. Kiváló egyéni tulajdonságai a
tábornoki beosztásához illő tekintélyt biztosítottak számára, egyúttal a hadosztályparancsnoki
beosztásra határozottan alkalmassá a v a t t á k . A minden tényleges tiszttől megkívánt politika
mentes felfogáshoz t a r t o t t a magát. Szívesen szóltam volna, megfelelő alkalommal, a Szovjetunió
elleni háborúba való belépés miatti aggodalmaimról, — de félreértéstől t a r t v a — inkább halo
g a t t a m a kérdés felvetését, amire végül sohasem kerülhetett sor.
A mozgósítástól a vasúti szállítás kezdetéig a kötelékek felállítása, felszerelése, harcászati és
lőtéri továbbképzése folyt a hadosztály összes alakulatánál.
Felvonulás a hadműveleti

területre

A felvonulás vasúti szállítással kezdődött 1942 június elején. A hadosztály szállásszabályozó
törzse június l-jén indult el Szekszárdról. Az élszállítmány, amelybe a hadosztályparancsnokság
is beletartozott, június 6-án indult ugyanonnan és a hó l i - é n érkezett meg Rjecsicára, a kirakás
helyére. É n is velük u t a z t a m . Az utolsó szállítmány június 26-án érkezett ugyanabba a városba.
A vasúti szállítás útvonala Szekszárd—Sárbogárd—Székesfehérvár—Komárom—Érsekújvár—
Galánta—a Vág völgye—Zsolna—Jablonka—Bohumin—Katowice—Deblin (Ivangorod)—
Breszt-Litovszk—Pinszk—Rjecsisa volt. Minden szerelvényt i t t r a k t u n k ki.
A felvonulás folytatása gyalogmenetben történt, éspedig három menetlépcsőben.
Az 1. menetlépcső: v. Mathláry ezredes vezetése alatt a 18. gyalogezred, a 12/1. tüzérosztály
és vonatrészek.
A 2. menetlépcső: v. Pulay alezredes vezetése a l a t t a 48. gyalogezred, a 12/11. tüzérosztály és
vonatrészek.
A 3. menetlépcső: a 12. könnyű hadosztály vonatának zöme, Némety E . alezredes vezetése
alatt.
Menetvonal:
Rjecsica—Gomel—Csernyigov—Nyezsin—Baturin—Glukov—Ljgov—Kurszk,
itt 2 nap pihenő, onnan Korovino—Sztari-Oszkol—Rogovato—Osztrogozsszk. Az eredeti menet
parancs szerint tovább kellett volna menetelni Krinizsa községen át kelet felé, de az első lépcsőt,
amely augusztus 5-én érkezett Osztrogozsszkba, a hadseregparancsnokság megállíttatta. Az egyes
menetlépcsők l - l napi menettávolságra követték egymást.
A hadosztályparancsnokság gépjárművekkel közlekedett, így a menetlépcsők mindegyikével
felváltva menetelt, ill. tartózkodott.
Glukovban minden menetlépcsőnek 1 napi pihenőt engedélyeztek. A helybeli német Orts
kommandant egy géppuskás századot kért segítségül a hadosztályparancsnoktól a partizánok
elleni rajtaütéshez. A hadosztályparancsnok, elinduláskor, szóbeli utasítást kapott a megszálló
alakulatok megsegítésére, ha ezt kérik.
A hadosztályparancsnok a 38. gyalogezred I. zászlóalj géppuskás századát, a századparancsnok
vezetése a l a t t az Ortskommandant rendelkezésére bocsátotta. Ez és valamennyi géppuskás
század a nehézkesen mozgatható, az első világháborúból ismert Schwarzlose géppuskával volt
felszerelve, éspedig századonként 12 géppuska, a hozzá szükséges 8 mm-es hevederes lőszerrel.
Gyalogos egységeket nem kért, ezt neki kellett kiállítania. A géppuskás század kirendelése az
engedélyezett pihenőnapra esett, V I I . 13-ára. A menetlépcső többi része pihenőben volt.
A terület, ahol a harccselekmény lefolyt, egy erdő, annak az ú t n a k a közelében, amelyen Glukovba érkeztünk, mintegy 6—10 km-re délnyugatra a helységtől. Az erdőben partizánok tanyáz
tak és ezeket akarták a német megszálló alakulatok megsemmisíteni.
A géppuskás század hajnalban vonult el és dél tájban érkezett vissza. Ekkor számolt be a
század parancsnoka a harccselekményről. A partizánok az erdőben a fák között, sőt fönt a fákon
jól rejtőzve v á r t á k a támadást, és amikor megközelítették az erdőt, majd be akartak hatolni oda,
igen heves puska- és géppisztolytüzet nyitottak rájuk. Saját fegyvereik tüze a lombok között
rejtőző partizánok ellen teljesen hatástalan volt. Be sem t u d t a k hatolni az erdőbe, a támadást
a nagy veszteségek m i a t t nem t u d t á k végrehajtani. A vállalkozás célját nem érték el. A géppuskás
század vesztesége 32 fő halott és sebesült és 6 géppuska. A németek vesztesége ismeretlen.
A 38/1. zászlóaljnak ettől kezdve a géppuskás század helyett csak 4 géppuskával rendelkező gép
puskás szakasza maradt.
Az esemény híre gyorsan elterjedt az egész hadosztály csapatai között és az amúgy is nyomott
hangulat tovább romlott.
É n a Kurszkból való indulás első napján megbetegedtem, fertőző lázas bélhurutban (ukrán
kának hívtuk), ezért az első éjjelezés helyén orvosi utasításra le kellett maradnom, mint fekvő
beteg, két katona őrizete mellett.
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A Korotojak birtoklásáért folytatott harcok
Korotojak a Don folyó déli partján fekvő nagy terjedelmű község, széles utcákkal és fákkal
körülvett, alacsony házakkal. A Don folyó a Potudan torkolatáig déli irányban folyik, innen
a község előtt, erős kanyarral, keleti irányba fordul, hogy Scsucsje községtől újból a déli irányt
kövesse. Az Osztrogozsszk felől, délről érkező vasútvonalnak i t t van a végállomása. Az állomás
közelében közúti híd vezet át az északi partra, Petropavlovszkoje község felé. A községtől keletre
eső rész erősen mocsaras, járhatatlan terület, amelyen á t a Tyihaja Szoszna folyócska kanyarog
és a Donba ömlik.
A 12. hadosztálynak a hadműveleti területre érkezését Illésházy vezérőrnagy személyesen
jelentette a 2. magyar hadsereg parancsnokának, J á n y vezérezredesnek. Ő a hadosztályt a IV.
hadtest parancsnokságának rendelte alá azzal, hogy feladatára onnan kap parancsot.
A 2. hadsereg parancsnokságához jelentések érkeztek, hogy 5-éről 6-ára éjjel, átkelési kísérlet
után, 1—2 század szovjet harcegység, légi támogatás kíséretében átkelt a Don folyón Korotojak
keletnél, valamint k b . 2 század nagyságú harcegység a község nyugati széle közelében. A Dontól
északra eső területen pedig nagyobb erők gyülekeznek, harckocsikkal megerősítve.
Korotojak községet néhány nap óta a 10. hadosztályhoz tartozó 36. gyalogezred t a r t o t t a meg
szállva. A szovjet erők átkelése folytatódott, tüzérségi és aknavető-tűztámogatás kíséretében.
Délelőtt már k b . 1 zászlóalj, délutánra már 2—3 zászlóalj kelt át nehéz fegyverekkel a déli
partra, a község két oldalán (VIII. 6-án).
Nemcsak Korotojaknál kezdődött meg a szovjet erők átkelése, hanem onnan északnyugatra,
a I I I . hadtest déli szárnyán, Uriv térségében is. A Don északi partján 5-ón 10—12 harckocsit,
6-án már ugyanott 25—30 harckocsit figyeltek meg.
V I I I . 6-án reggel a 2. hadsereg parancsnoka úgy határozott, hogy a Korotojaknál átkelt erők
ellen az éppen beérkező 12. könnyű hadosztályt a IV. hadtest vezetése alatt, a 36. gyalogezreddel
és a V I I I . kerékpáros zászlóaljjal együtt, Korotojak újra elfoglalására utasítja. Az erre kiadott
intézkedést a IV. hadtest útján a 12. könnyű hadosztály kora délelőtt megkapta. Az urivi híd
főnél folyó harcokhoz a hadseregparancsnok az 1. páncélos hadosztály rendelkezésére bocsátását
kérte a német , , B " hadseregcsoport parancsnokától.
A 12. könnyű hadosztály feladata, a másik két egységgel együttműködve, 7-én reggel a táma
dás megindítása volt és a község elfoglalása egész a Don partjáig. További feladata folyóvédelem
a déli parton a Potudan torkolatától a Tyihaja Szoszna alsó folyása menti mocsaras területig.
Közben a 10. könnyű hadosztály 36. gyalogezrede kénytelen volt visszavonulni és feladni
Korotojak községet, és a tőle délre eső dombos területen igyekezett feltartóztatni a támadókat.
A 12. könnyű hadosztály parancsnoka 6-án reggel az előző nap Osztrogozsszkba érkezett első
menetlépcsőt (Matláry ezds.) a várostól k b . 5 km-re északra eső erdő területére irányította, ahova
kora délutánra meg is érkeztek. A második menetlépcső (Pulay alez.) ezalatt Osztrogozsszk déli
körzetébe érkezett meg.
A hadosztály megállításáról, a Korotojaknál kialakult helyzetről és a hadosztály ilyen hirtelen
harcba rendeléséről csak akkor értesültem, amikor felgyógyulva, augusztus 6-án, korán délelőtt
jelentkeztem Illésházy vezérőrnagynál a hadosztály harcálláspontján. E z t Osztrogozsszktól
északra, kb. 5 km-re, az erdőn át Korotojak felé vezető út mentén rendezték be egy nagyobb
sátorban.
— Megkaptuk a feladatot a hadosztály számára — mondta nyugodt hangon ós a kezembe
adta a hadtestparancsot. Előre mentünk tájékozódni a 36. gyalogezred parancsnokához. Egy
rövid darabon a Korotojak felé vezető úton kocsin, de a 184,7 háromszögelési ponttól csak
gyalog jutottunk el hozzá. Korotojak ekkor már teljesen a szovjet erők birtokában volt. A gyalog
ezred alakulatai lövészteknőket, állásokat kezdtek ásni a tarlószerűen nyílt domboldalakon,
védelmi célból. H a l o t t a k a t és sebesülteket is vesztettek a helységből történt visszavonulásuk
közben.
A község szélső házaiból szórványos gyalogsági tüzet észleltünk, bent az utcákon kis csoportok
és járművek mozgását figyelhettük meg távcsöveink segítségével. A terep Korotojaktól délre
csupasz domboldal, sárguló fűvel és tarlóval. A széles dombhátak között néhány mély horhos
vezet a község irányába, bizonyos mozgási lehetőséget adva kisebb alakulatok számára. De a tá
madónak teljesen nyílt lejtőn kell a községet megközelítenie. Fentről, a dombtetőről, főleg az
erdő széléről, nem látható a község, amelynek széléről, jól rejtett állásokból, megsemmisítő tűz
alá vehetik a délről t á m a d ó t .
Szemrevételezés után szótlanul mentünk vissza a parancsnoki sátorba. Eszembe j u t o t t a Har
cászati Szabályzat kijelentése : „Helységek és erdők sorsa a rajtuk kívül vívott harcokban dől
el." É s jól tudva azt, hogy a vezérkari tiszt felelős azért, amit javasol, de azért is, amit javasolni
elmulaszt, kértem a hadosztály parancsnokát, hallgassa meg helyzetmegítélésemet, mielőtt
elhatározását megalkotja.
— Hallgatlak — mondta nagyon nyugodtan, de komor, aggódó tekintettel.
— A hadosztály harci egységei — mondtam — 42 napi gyalogmenet után, fáradtan érkeztek
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ide. Mindannyian valamilyen mellékfeladatra, vagy megszállásra számítottunk. A kapott pa
rancs pedig, minden pihenő nélkül, súlyos támadási feladatot ír elő. Teljes értékű hadosztályként
számolnak velünk, pedig a két ezreddel és a korszerűtlen és elégtelen mennyiségű fegyverrel
mind a német, mind a szovjet hadosztálynál sokkal kisebb harci értékkel rendelkezünk. Gép
pisztoly, ami ma már nélkülözhetetlen a helyésgharcban és közelharcban, túl kevés, lőszer hozzá
teljesen hiányzik. Aknavetőből sokkal kevesebb van, mint az ellenünk harcoló egységeknek.
A hadosztály csapatai eddig nem vettek részt harcokban. Hiányzik a harcedzettség. Néhány
tényleges és tartalékos tiszt és altiszt kivételével senkinek sincs harctéri tapasztalata. Helység
harcra pedig ki sincsenek képezve. Márpedig i t t éppen erről van szó, amihez viszont a szovjet
egységek nagyon jól értenek. A terep a támadás végrehajtásához, nyíltsága és a község felé való
lejtése miatt, a legrosszabb. A 36. gyalogezred csapatai eléggé leharcoltak. Légi támogatást nem
ígértek. Saját tüzérségünkön kívül másra nem számíthatunk. Az a véleményem, hogy had
osztályunk, az együttműködésre utasított gyalogezreddel és a V I I I . kerékpáros zászlóaljjal, nem
tudja ezt a feladatot végrehajtani. H a támadásra rendeljük a gyalogságot, tüzérségi előkészítés
után, a nyílt terepen, óriási veszteségeink lesznek, de a községbe nem tudnak behatolni, még
kevésbé azt elfoglalni. A község szélénél igen erős géppuska-, géppisztoly- és aknavetőtűzben
el fog akadni a támadás. Az emberek életéért is felelősek vagyunk.
Illésházyt éppen egy évvel ezelőtt nevezték ki a 12. könnyű hadosztály parancsnokává.
Ezalatt éppen hogy megismerhette az alája rendelt alakulatok tényleges állományát, elsősorban
a tisztikart, főleg a törzstiszteket. Mint hosszú harctéri tapasztalattal rendelkező tiszt, meg t u d t a
ítélni, milyen harctéri feladat végrehajtására képes az ő vezetésére bízott, nagyobb részben
tartalékosok behívása útján mozgósított seregtest. Olyan tartalékosokból, akiknek túlnyomó
többsége kis keresetű munkásból, parasztokból és kistisztviselőkből rekrutálódott. Csak igen
kevesen, főleg az idősebb tényleges és tartalékos tisztek és altisztek rendelkeztek harctéri tapasz
t a l a t t a l az első világháborúból.
H a kezdetben kisebb megpróbáltatást igénylő harccselekményekben összeszoknak és kellő
tapasztalatra tesznek szert, az egyébként jó emberanyagból igen jó harcértékű, ütőképes egység
lett volna. De olyan harcedzett, jól kiképzett és nálunk sokkal jobban felszerelt ellenséggel
szemben, mint a szovjet hadsereg alakulatai, még kedvező terepen is nehéz feladat előtt álltak
volna. Helységharcban, amit nem is gyakoroltak, nincs reális kilátás a sikerre, különösen, h a
még páncélosok ellen is kell esetleg harcolni. Ehhez járul a hosszú menetelés fáradalmait ki sem
pihent alakulatok azonnali harcba rendelése a legalább egyenlő nagyságú, de holnapra előre
láthatólag erősebb ellenség ellen.
Meg voltam lepve magam is, mennyire ellenvetés nélkül, sőt láthatólag egyetértve hallgatta
végig helyzetmegítélésemet.
— A hadtestparancsnokhoz megyek — mondta határozottan, és szolgálati kocsijába ülve
Dolsikba indult.
Ulésházy vezérőrnagy nem j ö t t többé vissza a hadosztályhoz.
A német „ B " hadseregcsoport parancsnoka 14.25-kor az 1. páncélos hadosztályt a 2. hadsereg
parancsnokság rendelkezésére bocsátotta. Ekkor még a hadseregparancsnokság az 1. páncélos
hadosztályt a Potudantól északra akarta támadásra alkalmazni. Erre az intézkedést ki is adta.
A páncélos hadosztály erre fel is készült. Azonban Korotojaknál a szovjet támadás kifejlődése
és a 12. könnyű hadosztály parancsnokának velem egyetértésben előadott helyzetmegítélése a
hadseregparancsnokot elhatározása megváltoztatására kényszerítette. 17.10-kor a hadsereg
parancsnok — először távbeszélőn — az 1. páncélos hadosztály feladatát megváltoztatta. Az in
tézkedést később írásban is kiadták.
Eszerint az 1. páncélos hadosztály feladata V I I I . 7-én — a 12. könnyű hadosztállyal, a 36.
gyalogezreddel és a V I I I . kerékpáros zászlóaljjal együtt — a Korotojakot elfoglalt erők meg
semmisítése és a község visszafoglalása a Don folyóig. A feladat végrehajtása céljából a 12.
könnyű hadosztályt, a gyalogezredet és a kerékpáros zászlóaljat alárendeli a páncélos hadosztály
parancsnokának.
Ezzel a paranccsal érkezett meg Sáska vk. ezredes a 12. könnyű hadosztály parancsnokságához
6-án késő délután. Közölte, hogy a hadseregparancsnok őt bízta meg a 12. hadosztály vezetésével,
mert Ulésházy vezérőrnagyot leváltotta. A hadosztály vkf. teendőket a továbbiakban MakkayHollósy vk. alezredes látja el, aki vele együtt érkezett. É n ettől kezdve a hadműveleti (I. a.) vk.
tiszti beosztást l á t t a m el.
A 2. hadsereg naplójában a hadosztályparancsnok-csere másképpen olvasható. A napló 412.
mellékletében a leváltás elrendelése 8-án 17.50-es időponttal szerepel, amikor v. Matláry ezredest
is leváltották és helyére dr. Bán Mihály vk. alezredest bízták meg az ezredparancsnoki teendők
ellátásával. Sőt, még egyszer szerepel a leváltás elrendelése az 511. sz. mellékletben, V I I I . 13-ai
keltezéssel. Ebben a hadbírói vizsgálat elindítását is megemlítik. A késedelmes bejegyzés oka
ismeretlen. Tény viszont, hogy a leváltás V I I I . 6-án délután valóban megtörtént. V I I I . 7-én
délután szolgálati ügyben Osztrogozsszk városban j á r t a m és a városon kívül, a Tyihaja Szoszna
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partján találkoztam Illésházy vezérőrnaggyal. Volt parancsnokom a folyócska gyepes partján
felállított egyszemélyes sátra előtt ült, tisztiszolgája kíséretében. Közölte velem, hogy hadbírói
eljárást indítottak ellene. Nem ítélhetik el, hiszen parancsmegtagadásról szó sem volt, véleked
tem. Néhány hónap után tábori postai lapot kaptam Tolcsváról, volt parancsnokomtól. Az eljá
rásról nem t e t t említést, de nyilvánvaló volt, hogy nem ítélték el.
Sáska ezredes és Makkay-Hollósy alezredes V I I I . 6-án este, a hadseregparancsnokság és az 1.
páncélos hadosztály parancsnokának intézkedései alapján és az általam ismertetett helyzet
tájékoztatás figyelembevételével, elkészítette a támadási tervet 7-ére és kiadták a támadási
parancsot Korotojak elfoglalására. Ennek lényege: a 18. gyalogezred a község felé vezető úttól
jobbra támad. J o b b szárnyát a V I I I . kerékpáros zászlóalj biztosítja és csatlakozik a támadáshoz.
A 18. gyalogezred bal szárnyához csatlakozva a 36. gyalogezred támad a község felé, bal szár
nyával felveszi az összeköttetést az 1. páncélos hadosztály kötelékeivel, amely nyugat felől indítja
meg a támadást a község ellen, a Potudan folyótól délre. A 2. menetlópcsőben beérkezett 48.
gyalogezred egyelőre tartalék, az Osztrogozsszktól északra elterülő erdő területén. A 12. huszár
század szintén tartalék, Ribnoje északi területén. A 12. tüzérezred foglaljon el tüzelőállást az
Osztrogozsszktól északra levő területen, és 7-én 8-tól 9.45-ig a gyalogos kötelékek támadásának
előkészítését hajtsa végre, súllyal a Korotojak déli szegélyén levő szovjet állások ellen. A támadás
alatt adjon tüzérségi támogatást. A hadosztály vonat Osztrogozsszk északi részében.
Első támadási cél a vasútvonal, a vasútállomás és a templom vonala. Ezután a támadás foly
tatása, a község elfoglalása egészen a Don folyó partjáig.
Felvonulás a támadáshoz VIII.

6-ról 7-re virradó éjjel.

A Don menti hadműveletek színtere hazánknál jóval északabbra, kb. a Varsóval azonos széles
ségi kör magasságában fekszik. Az időjárás a korotojaki hadműveletek idején végig derült, száraz.
A Nap kb. 1 órával előbb kel és 1 órával később nyugszik le, mint hazánkban. Az éjszaka ennyi
vel rövidebb.
A 18. gyalogezred, 2 zászlóaljjal az első vonalban, támadáshoz csoportosult, 1 zászlóalj tartalék.
Tőle keletre a V I I I . kerékpáros zászlóalj helyezkedett készenlétbe. A 36. gyalogezred a 18.
gyalogezred sávjába eső részeit az éj folyamán átcsoportosította a saját sávjába.
A 48. gyalogezred megkezdte felvonulását az Osztrogozsszktól északra kijelölt területre, mint
hadosztály tartalék.
A, tüzérezred ütegei elfoglalták tüzelőállásaikat és felkészültek a tüzérségi előkészítésre.
A hadosztályvonat, mint a hadosztály menetlépcsője, megérkezett a kijelölt helyére és fel
készült a lőszer és élelem utánpótlására.
Az éjszaka nyugodtan, harctevékenység nélkül telt el. A Donori át újabb szovjet erők keltek át
Korotojak területére.
A támadás megindítása és a VIII.

7-i harctevékenységek.

A 18. és a 36. gyalogezred támadása, a tüzérségi előkészítés után, 7-én 9.45-kor megindult,
miután a tűzelőkészítés alatt közelebb vonultak a község széléhez. A támadó egységeket igen
erős gyalogsági és tüzérségi tűz akadályozta az előrejutásban és 11.30-ig a támadás Jeszenovka
magasságáig j u t o t t .
A támadás kibontakozását nehezítette, hogy az 1. páncélos hadosztály nem t u d t a tartani a
Potudántól délre való átcsoportosítás ütemét. Déli harccsoportja csak 10.50-kor, az északi pedig
11.50-kor indította meg a támadást Korotojak nyugati része ellen. Az erős elhárító tűzben csak
lassan nyert tért a támadásuk a Potudan völgyétől délre húzódó dombvonulaton, amit a 12.
könnyű hadosztály harcálláspontjáról jól meg lehetett figyelni.
Az erős ellenséges tűzben és légi tevékenység közben a támadás mindegyik harccsoportnál
lassan haladt előre. A páncélos hadosztály 15 órára érte el Korotojak nyugati szegélyét, a 18. és
a 36. gyalogezred egységei pedig 300 km-re közelítették meg a község déli szegélyét. Korotojak
15 órakor még a szovjet erők kezén volt. Közben a páncélos hadosztálynak a bal szárnyát ért
ellentámadást kellett kivédenie (Averino felől). A saját vadászvédelem és légvédelem gyengének
bizonyult.
A IV. hadtestparancsnokságon és a 2. hadseregparancsnokságon ezen a napon az a benyomás
alakult ki, hogy Korotojakot 8-án reggelig birtokba veszik, az ellenségtől megtisztítják és a
csapatok elérik a Don déli partját. A folyó védelmét a 12. könnyű hadosztály csapatai veszik át,
és az 1. páncélos hadosztály mielőbbi kivonása végrehajtható, hogy a Potudántól északra legyen
felhasználható.
A súlyos harcokban a harcoló egységek, különösen a 18. gyalogezred alegységei, sok veszteséget
szenvedtek halottakban és sebesültekben. Az ezred egyik zászlóaljparancsnoka is elesett; t ö b b
tényleges és tartalékos tiszt a kb. 250 fő legénységgel együtt sebesült meg vagy esett el.
7-én estig a dél felől támadó egységek helyenként elérték a szélső házakat. A páncélos had— 382 —

osztály behatolt a község nyugati részébe, ahol súlyos utcai harcokat vívott. Elérte ugyan a Don
folyót a község nyugati végénél, de Korotojak elfoglalása és a hídfő birtokba vétele nem sikerült.
A IV. hadtest parancsnoksága olyan jelentést is kapott, ami szerint 7-én estig a 12. könnyű
hadosztály is elérte a folyót, de ez a hír nem bizonyult igaznak, és emiatt v á l t a t t a le J á n y vezér
ezredes Matláry ezredest az ezred éléről.
7-éről 8-ára virradó éjjel az egységek rendezése és helyzetük megállapítása, valamint után
pótlása stb. folyt. Éjjel bombatámadás is érte a csapatokat. Veszteség kb. 50 fő halott és se
besült.
Az éj folyamán a 36. gyalogezred alegységeit ki kellett vonni, mert ú t b a kellett indítani saját
10. hadosztályhoz a Tyihaja Szoszna folyótól keletre. Harci feladatát a 12. hadosztály parancs
noka intézkedése szerint a 48. gyalogezred vette át és felkészült a következő napi támadásra,
a község középső és délnyugati részének elfoglalására.
A támadás folytatása

VIII.

8-án

8-án reggel mind a 12. hadosztály, mind a páncélos hadosztály folytatta támadását Korotojak
elfoglalására, saját tüzérségi támogatás mellett és szovjet légi fölény alatt. A páncélos hadosztály
nak 5.30-ig sikerült a templomig előrejutni és elfoglalni a templomdombot. A 12. hadosztály
gyalogsága azonban 9 óráig csak a vasúti töltés és a vasútállomás vonaláig j u t o t t előre, nagy
veszteségek árán. A község területén heves harcok folytak. A Don folyót nem t u d t á k elérni.
A déli parton még szovjet erők.
A 2. hadsereg parancsnoka erélyes intézkedésekre szólította fel a IV. hadtest parancsnokát,
parancsnokok leváltását is beleértve a Don déli partjának megtisztítása és a páncélos hadosztály
mielőbbi kivonása érdekében.
A 2. hadsereg parancsnokságához 8-án reggel ellentmondó jelentések érkeztek. Az 5.30-kor
keltezett jelentés és a 6.35-ös szerint Korotojak meg van tisztítva az ellenségtől. „A Dont elértük
Korotojak K. és Potudan torkolatától 1 km-re délre levő Don kanyarig. Szándék a Don vonal
tartása és a terület megtisztítása, valamint a páncélos hadosztály kivonásának előkészítése."
Ez azonban inkább remény, mint eredmény volt.
A valóság ezzel szemben: a szovjet erők ellenállása állandóan fokozódott. A megújuló támadá
sok a korotojaki vasútállomás és a vasúti töltés birtokba vételére egymás után omlottak össze.
A páncélos hadosztály 9 órakor beküldött jelentése már kevésbé optimista. Eszerint Korotojak
térsége még m a (8-án) meg lesz tisztítva az ellenségtől. — A 12. könnyű hadosztály olyan fáradt
az 1100 km-es menet után és a harcok következtében, hogy csak akkor vonható ki a páncélos
hadosztály, ha állásait maradéktalanul átveszi a 12. hadosztály, ami viszont nem képvisel teljes
harcértéket.
'.
A 9.20-as jelentés szerint a korotojaki híd még mindig az ellenség kezében van. A hídtól keletre
újabb erők kelnek át a folyón. Fogolyvallomásokból az derült ki, hogy a támadás Korotojaknál
Sztálin külön parancsára történik.
A 10.10-kor feljegyzett hír szerint az 1. páncélos hadosztály nem váltható le. Súlyos harcok
folynak a község birtokáért. A szovjet erők újabb erősítést kapnak. A túloldalon páncélos egy
ségek közelednek a hídhoz. E g y későbbi jelentés újabb két ezrednyi erősítésről ad hírt a szovjet
csapatok oldalán és újabb támadásról a hídtól keletre. A V I I I . kerékpáros zászlóalj kitért e
támadás elől. A páncélos hadosztály körzetében viszont a helyzet megszilárdult. Visszavertek
ellenséges támadást. A szovjet csapatokat a túloldalról tüzérségi, valamint légi támadások is
támogatják.
Az 1. páncélos hadosztály kivonására a 2. hadsereg vezérkari főnöke, Kovács vk. ezredes t e t t
sürgető javaslatot, mivel az urivi hídfőnél a helyzet romlott.
A 2. hadsereg naplójába e napon délután jegyezték be a páncélos hadosztály parancsnokának
kifogását a 12. hadosztály parancsnoka és a 18. gyalogezred parancsnoka ellen, továbbá J á n y
vezérezredes „lesújtó" tapasztalatát a csapatok harci szelleméről, valamint a 12. könnyű had
osztály parancsnoka, a vezérkari főnök és a 18. gyalogezred parancsnoka leváltására t e t t intéz
kedését. A hadosztályparancsnok és a vezérkari főnök leváltása a valóságban két nappal előbb
megtörtént.
8-án délután a 12. hadosztály katonái, a páncélos hadosztály kötelékeivel összekeveredve,
súlyos és véres helységharcot vívnak Korotojak belterületén, annak a templomdombtól keletre
eső felében. A híd környéke, továbbá az állomástól és a töltéstől északra eső terület a szovjetek
kezén van. Erős a szovjet tüzérségi és légi támogatás. A hídtól nyugatra a Don partjáig sikerült
a páncélos és a 48. gyalogezred kötelékeinek előrejutniuk. Korotojak keleti részén viszont a
szovjet erők nyertek némi teret a keleti szárnyon harcoló kerékpáros zászlóalj visszaszorítása
által.
Később a hídtól nyugatra a szovjet erők beszüntették a támadást. Ezáltal az 1. páncélos had
osztály kivonása lehetővé v á l t : 8-áról 9-ére virradó éjjel kivonták és a Potudantól északra eső
területre irányították. Harci sávját a 48. gyalogezred vette át Korotojak nyugati felében. A to— 383 —

vábbiakban Korotojak védelme teljes egészében a V I I I . kerékpáros zászlóaljjal megerősített 12.
könnyű hadosztály feladata lett.
8-án estig, 22.00-ig elért vonal: Mutnik dél (kerékpáros zászlóalj), Korotojak kelet, a vasút
vonal és az állomás, a hídtól nyugatra a folyó partja a Potudanig (18. és 48. gyalogezred). A köz
ségtől keletre a szovjet erők megerősítése tovább folyt.
A V I I I . 7-én estére kitűzött támadási célt a 12. hadosztály, a páncélos hadosztállyal együtt,
8-án estig is csak részben t u d t a elérni, mert a korotojaki híd és tőle keletre a Don folyó déli partja
a szovjet csapatok kezén maradt. A két napon át t a r t ó súlyos harcok és a nagy emberveszteség
bebizonyították, hogy a 12. hadosztály egyedül teljesen képtelen lett volna a feladat megoldására.
9-ére virradó éjjel szórványos lövöldözéseken kívül nem volt harccselekmény. Utánpótlást, a
halottak és a sebesültek szállítását végezték az erre szervezett egységek.
H elységharc Korotojak községben VIII.

9-én.

A 12. könnyű hadosztály parancsnokának szándéka 9-ére az eredeti parancsnak megfele'ően
a Korotojak keleti része és a Don közötti, valamint a híd előtti rész elfoglalása volt a szovjet
erőktől, egészen a folyó partjáig és a folyóvédelem megszervezése a Potudan torkolatáig, tov bbá
a híd felrobbantása. Erre az intézkedéseket 8-án késő este ki is adta.
A páncélos hadosztály kivonása azonban, mielőtt az egész folyópart elfoglalása megtört ént
volna, hamarosan súlyos következményekkel járt. Az előző napi felderítés szerint legalább két
szovjet gyalogezred volt Korotojak keletnél a folyó mindkét partján.
Hajnalban a 18. gyalogezrednél, a község keleti részén, kiújultak a harcok, hogy az intézke
désnek megfelelően a folyópartig előrejussanak. A hidat meg is közelítették, de az éj folyamán
átkelt erősítés segítségével a szovjet egységek ellentámadása megállította, majd helyenként vissza
is vetette a harcoló egységeket. Az előző napi harcokban felhasznált tartalék helyett új tartalék
létrehozását sem t u d t á k végrehajtani. A gyalogezrednek újabb támadás végrehajtásával a dél
utáni órákban sikerült újra elfoglalnia a vasútállomástól keletre a vasúti vonalat ós töltést. Ezzel
azonban csak a 8-án estig elért területet tudták megtartani. A tüzérség főleg a 18. gyalogezred
har cát támogatta. Mindkét részről felderítő repüléseket lehetett megfigyelni.
A 12. hadosztály parancsnokának az volt a benyomása, hogy új ellenséges támadással kell
rövidesen számolni. A hadosztály csapatai, elsősorban a gyalogság, a hosszú menet után történt
azonnali harcbavetés és a kétnapi súlyos és sok veszteséggel járó harc után teljesen kimerült
állapotban voltak és nagyon alacsony harcértéket képviseltek. A szovjet csapatok is jelentékeny
veszteséget szenvedtek a harcok folyamán. A következő napra a hadosztályparancsnok mégis
az előző nap kiadott intézkedések végrehajtását rendelte el, hogy a további szovjet erők átkelését
meg lehessen akadályozni, bár a sikerre igen kevés volt a remény. Légi támogatást is kért az
akcióhoz.
Harccselekmények

VIII.

10-én

Az augusztus 9-éről 10-ére virradó éjjel szórványos lövöldözéssel, a kötelékek rendezésével»
lőszer- és élelemellátással telt el. Hajnalban Korotojaktól északnyugatra egy-két századnyi ellen
ség kelt át a folyón, ós a parti növényzet oltalma alatt szűk hídfőt t u d o t t kialakítani. A 48. gyalog
ezred katonái vették fel ellenük a harcot és némi tért is nyertek, de az erős géppuska- és aknavetőtűzben nem t u d t á k visszavetni az átkelt egységeket. Csapataink harcát egész nap tüzérségi tűz
és bombatámadások bénították.
Az átkelés a folyó túlsó partjáról a község keleti részénél is folytatódott. A 18. gyalogezred
egységei hajnalban némi tért nyertek, de a heves tűzben elakadt a támadás. Az ezred jobb
szárnyán, a községtől keletre, a vasúti töltés védelmét, egyúttal a jobb szárny védelmét, a 18/1.
géppuskás századparancsnok vezetése alatt két lövész szakasz a géppuskás század megmaradt
részei támogatásával, igen eredményesen látta el. Tőlük keletre a mocsár széléig a VIII. kerék
páros zászlóalj töltötte be a hézagot. A 18/1. géppuskás századparancsnok csoportja, a töltést fe
dezékül használva, többszöri heves kézigránátharcban verte vissza a töltéstől északra eső terü
letről ismételten támadó szovjet erőket, amelyek 1—2 zászlóaljat téve ki, jelentős túlerőben
voltak. Az egység egész nap, sőt még 11-én késő délutánig is kemény harcban védte az ezred,
sőt az egész hadosztály jobb szárnyát.
Egyik ezrednek sem sikerült a szovjet erők visszavetése a Don túlsó partjára, sem pedig a híd
környékének elfoglalása. 10-én estig a 12. hadosztály egységei nem tudták elérni az intézkedésben
elrendelt célokat — a szovjet erők fölénye miatt. Csak a 9-én elért vonalat t u d t á k megtartani.
A csapatok erőnléte és harcképessége azonban tovább romlott. A támadás tovább erőltetése
kilátástalan erőfeszítés lett volna. A hadosztály két-ezredes szervezete most különösen hátrá
nyosnak bizonyult. Nem volt lehetőség olyan hadosztálytartalék képzésére, amelyet a had
osztályparancsnok az események irányítása, akaratának érvényesítése érdekében felhasználha
t o t t volna. Ez pedig a kezdeményezést, a vezetés fontos tényezőjét, kivihetetlenné tette.
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Korotojak kiürítése VIII.

11-én.

Hajnalban a Potudan torkolatának közelében 10-én átkelt szovjet erők támadást indítottak
a község északnyugati része ellen. A 48. gyalogezred, tartalékának felhasználásával, vissza
szorította a támadókat a folyópartig.
Később, a délelőtt folyamán, nagyobb erőkkel megismételték a támadást. Ez sikeres volt,
visszavetette a 48. gyalogezred bal szárnyát déli irányba és elfoglalták a község északnyugati
részét. Ezzel egyidőben a község keleti része ellen is megindult a szovjet egységek támadása 1—2
lövészzászlóaljnyi erővel, erős tüzérségi és aknavetőtámogatással. Ez a támadás is sikerrel j á r t :
az állomás vonaláig j u t o t t előre.
A 12. hadosztály parancsnokának szándéka volt ellentámadással visszafoglalni legalább a
tegnap esti állások vonalát. De ennek végrehajtására nem volt már tartaléka. A még rendelke
zésére álló huszárszázad erre elégtelen és alkalmatlan is volt.
A szovjet erők kétoldali támadása eredményesen haladt előre és délutánra az egész községet
elfoglalták. Saját repülő kötelékek, amelynek támogatását a IV. hadtestparancsnokság a híd
elfoglalásának elősegítésére kérte, bombázták a híd környékét és a község északkeleti sarkát,
de a szovjet erők támadását nem t u d t á k feltartóztatni.
A 12. könnyű hadosztály küzdő zászlóaljai kénytelenek voltak nagy veszteség árán a községet
kiüríteni és visszavonulni a tőle délre és nyugatra eső dombos, nyílt terepre. E z a l a t t tovább
folytatódott a szovjet csapatok átkelése a folyótól délre és a község területére.
A 12. hadosztály parancsnoka e helyzetből újra támadásra rendelte az öt nap óta szünet nélkül
t a r t ó harcokban elcsigázott alakulatokat, amelyeket a hadosztálytartalék hiányában váltani
sem lehetett. A katonák, már utolsó erejük megfeszítésével és a kimerültségtől a halállal szemben
is közömbössé válva, megindultak és még be t u d t a k hatolni Korotojak déli és délnyugati szélső
házaiba. Ez a kilátástalannak látszó vállalkozás főleg a hadosztálytüzérség, valamint az akna
vetős és a géppuskás alakulatok jól irányzott előkészítésének volt az eredménye.
A 2. hadsereg parancsnoksága Korotojak elvesztésének hírére és attól való félelmében, hogy
a szovjet erők a hídfőből hamarosan tovább nyomulnak előre dél felé Osztrogozsszk elfoglalására
és ezzel kettévágják a hadsereg arcvonalát, újra a páncélos hadosztály alkalmzaását határozta
el a község visszafoglalására.
A szovjet erők átkelése ezalatt tovább folytatódott és estig már egy teljes, jól felszerelt, 3 ezred
ből álló hadosztály szállta meg a községet és harckocsiegységekkel megerősítve felkészült a hídfő
további bővítésére.
Hídfőharcok

VIII. 12-én, 13-án és 14-én.

Augusztus 12-én hajnalban a 12. hadosztály első vonala, a község szélső házaiból való kiszorulás
u t á n : Mutnik É—Korotojak DNy—180,3 háromszögelési pont—Mosztiscse K. Az így kialakult
vonalban mindkét fél ideiglenes védelmi berendezkedésbe kezdett.
A 2. hadsereg parancsnoksága 12-én 10 órakor elrendelte a páncélos hadosztály kivonását az
urivi hídfőharcokból és alárendelte a IV. hadtest parancsnokságának. E g y ú t t a l azt r e n d e l t e el
hogy a 12. hadosztállyal együtt újból t á m a d v a foglalják el 12-én a községet a Don folyó partjáig,
A páncélos hadosztálynak már 12-én délután 16 órára a helyszínre kell érkeznie. E z t azonban nem.
t u d t a végrehajtani, csak egy lövész zászlóalja t á m a d o t t a község irányában és súlyos, veszteséges
harcok árán j u t o t t előre Korotojak nyugati és Mosztiscse keleti vonaláig 22 óráig. A hadosztály
zöme még felváltás alatt volt ekkor. 12-re a IV. hadtest parancsnokságának alárendelt alakula
tok azt az utasítást kapták, hogy akadályozzák meg a szovjet erők előnyomulását Osztrogozsszk
felé, szilárdítsák meg jelenlegi helyzetüket és készüljenek fel a következő napi támadásra.
A hadseregparancsnokság nem volt képes tekintetbe venni, hogy az egy héten át folyó harcok
alatt a páncélos hadosztály harcértéke közel 40 százalékkal csökkent, a 12. hadosztály vesztesége
pedig már meghaladta a 2000 főt, továbbá, hogy a gyalogsági és a páncélelhárító fegyverekben
és a harckocsik páncélzata és tüzérsége tekintetében nagy hátrányban van a szovjet erőkkel
szemben.
Mivel a szovjet erők 12-én nem indítottak támadást, saját erőink ki t u d t a k tartani a reggelig
kialakult vonalban.
A 13-ára tervezett támadás megindítását 11 órára jelölte meg a hadseregparancsnokság.
Az időpontot azonban a páncélos hadosztály parancsnoka, Veres altábornagy kérésére a követ
kező napra, 14-ére halasztotta a hadseregparancsnokság és zuhanóbombázók támogatását is
kérték. A páncélos hadosztály kivonását ugyanis nem lehetett idejében végrehajtani. A IV. had
test parancsnoksága is ennek megfelelően módosította szándékát és intézkedését.
Az előkészületeket azonban megzavarta a szovjet lövészegységek korlátozott célú támadása,
ami 8.40-kor indult meg. Ellenük a páncélos hadosztály gépkocsizó lövészzászlóaljait rendelte
ellentámadásba, amivel a szovjet támadást sikerült megállítani. E t t ő l kezdve egész nap heves
tüzérségi és légi támogatással kísért, hullámzó harcok folytak. Egyik fél sem t u d o t t eredményt
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elérni. A 12. hadosztály bal szárnya egy kevéssé mégis előre t u d o t t jutni Korotojak délnyugati
sze gélyéig.
A korotojaki események hátrányos alakulása m i a t t a 2. hadseregparancsnokság felettese, a
n é m e t „ B " hadseregcsoport parancsnoksága a magyar hadseregparancsnokságnak alárendelte
a 336. német gyaloghadosztály egy ezredét és két tüzérosztályát a védelem megerősítésére.
A német egységeket a IV. hadtest parancsnokának rendelték alá, mégpedig úgy, hogy a német
687. gyalogezred parancsnoka alá rendelték a magyar 12. könnyű hadosztály összes alakulatait,
beosztásra és rendfokozatra való tekintet nélkül. A német gyalogezred parancsnokának kívánsá
gára a Korotojak visszafoglalására elrendelt támadást V I I I . 15-ére halasztották. A támadás
célja a község elfoglalása és a Don déli partjának birtokba vétele volt.
A IV. hadtest parancsnoksága ezen a napon kérte a 12. könnyű hadosztály csapatainak a ki
vonását a harcokból. Indokolása szerint a folytonos visszavonulás, a súlyos véres veszteségek
m i a t t a hadosztály csapataitól nem várható eredményes hadművelet. A 13-ára tervezett támadás
elmaradása is ennek a következménye. A nagy veszteségek a „rossz vezetés" m i a t t keletkeztek,
és ezért a küzdő egységek demoralizált állapotba kerültek.
Augusztus 14-e folyamán kölcsönös tüzérségi és aknavetőtűzön, valamint néhány, kisebb
egységgel végrehajtott felderítő vállalkozáson kívül nem volt nagyobb harccselekmény. Mind a
magyar és német, mind a szovjet harci alakulatok a további harcokra való felkészüléssel, lőszers t b . utánpótlással voltak elfoglalva.
A 687. német gyalogezred lövészei a 12. hadosztály és az 1. páncélos hadosztály katonái között
létrehozott sávban, Korotojak déln3'ugati részével szemben vonultak fel a következő napi táma
dáshoz. A 48. gyalogezred egységei ettől keletre csoportosultak át, még tovább keletre pedig a
18. gyalogezred harcosai. A jobb szárnyon a V I I I . kerékpáros zászlóalj látott el szárnybiztosító
feladatot. A sávok szűkülése némi tartalék kivonására is lehetőséget adott. A következő napi
támadáshoz a német zuhanóbombázó kötelékek támogatását is megkapták.
Támadás Korotojak elfoglalására VIII.

15-én és 16-án.

A támadás erős tüzérségi és légi előkészítés titán hajnali 4-kor indult. Az előkészítésben és a
nap folyamán német zuhanóbombázó (Stuka) kötelékek is részt vettek. Távolról, a hadosztály23arancsnokságtól is félelmetes látvány volt a majdnem merőlegesen a célra zuhanó gépek meg
figyelése, majd 150 m-nél nem t ö b b magasságból nagy robajjal történő felemelkedésük a bombák
kioldása után. Ilyen támogatás mellett is alig haladt előre a támadás a szovjet erők szívós ellen
állása m i a t t . Az 1. páncélos hadosztály 5 óráig Korotojak nyugatot, a 687. német gyalogezred
pedig a község délnyugati végét érte el. A hozzá keleten csatlakozó 48. gyalogezred támadása
nem indult meg. Nem volt bevethető állapotban. Tőle jobbra a 18. gyalogezred megindult, de
elakadt a község déli szélén húzódó ároknál. Később az ezred újra tért nyert ós 10 óráig néhány
száz métert be t u d o t t hatolni a község területére. 16.50-kor néhány páncélgépkocsi erősítést
k a p o t t a 18. gyalogezred, aminek következtében el t u d t a foglalni a vasúti töltés és a délről a
községbe vezető út közötti területet. Korotojak község nagyobb része a szovjet erők birtokában
m a r a d t , mert sem a német gyalogezred, sem a páncélos hadosztály nem tudta elérni a támadási
célt. A 48. gyalogezred pedig teljesen harcképtelen volt. Csak a községtől nyugatra eső területen
érték el a bal szárnnyal a Don folyót, máshol 1,5 km-re közelítették meg, súlyos harcok és veszte
ségek árán. 15-én estig ez a helyzet alakult ki.
Az éj folyamán a mindkét oldalon kimerült csapatok harctevékenység nélkül, halottaik, sebe
sültjeik elszállítását, lőszer-és élelem-utánpótlást hajtottak végre.
V I I I . 16-ára a támadás folytatását rendelték el.
Hajnalban 4-kor újra megindult a támadás minden egységnél, a német zuhanóbombázó köte
lékek támogatásával, kivéve a lemaradt 48. gyalogezredet. A súlyos harcokban az egyik egység
el is érte a templomdombot, de tovább nem j u t o t t . A hiányos együttműködés következtében a
német páncéltörő ágyúk kilőttek két magyar harckocsit.
E nap folyamán sem t u d t á k elfoglalni sem a község középső részét, sem a híd környékét a hő
siesen harcoló szovjet egységektől.
Védelmi harcok VIII.

17-én, 18-án és 19-én.

A magyar felsőbb parancsnokságok, belátva a támadás folytatásának kilátástalanságát, annak
t o v á b b erőszakolása helyett védelmi harcot rendeltek el. E napon azonban a szovjet csapatok
indítottak nagyobb erőkkel támadást déli irányban. A támadás tért nyert a 18. gyalogezreddel
szemben, amely majdnem Jeszenovkáig volt kénytelen visszavonulni az előző nap elért vonaltól.
Ezért a két nap óta a harcokban részt nem vett 48. gyalogezredet rendelték előre a hadosztály
másik ezredének megsegítésére. Ennek eredményeképpen a két ezred még harcképes alegységei
ismét előrejutottak Mutnik északi vonaláig.
E t t ő l nyugatra, a német gyalogezreddel és a páncélos hadosztállyal szemben, a szovjet támadást
meg t u d t á k állítani. A nap folyamán a kölcsönös helyzet nem változott tovább.
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A német , , B " hadseregcsoport parancsnoksága a hídfő felszámolásának sikertelensége m i a t t
17-én 12 órakor a teljes 336. német hadosztályt a 2. magyar hadsereg parancsnoka alá rendelte
Korotojak és a Don partig terjedő terület elfoglalására. A hadseregparancsnok pedig a német
hadosztályparancsnok alá rendelte az összes erőket a Tyihaja Szoszna és a Potudan közötti
sávban.
V I I I . 18-án egész nap egyik fél sem t á m a d o t t , habár az előző napi támadás folytatására
számítottak.
•
. :í
A IV. hadtest parancsnoksága ezen a napon olyan intézkedést kapott, ami szerint a 12. könnyű
hadosztály alakulatait, a tüzérség kivételével, ki kell vonnia és Salusnoje területére irányítania,
hogy későbbi feladatra álljanak rendelkezésre. E z t az intézkedést később kiegészítették azzal,
hogy a kivonást 19-én estig kell végrehajtani.
Közben 18-a folyamán a 336. német hadosztály egységei felvonultak az Osztrogozsszktól
északra eső területen, és fokozatosan felkészültek a 12. hadosztály harcoló egységeinek a fel
váltására.
A V I I I . 19-ére forduló éjjel nyugodtan telt el, szórványos lövöldözésen és ellátási tevékenységen
kívül más nem történt. 19-e folyamán a 12. könnyű hadosztály kivonása megtörtént és helyére
a 336. német hadosztály lövészezredei vonultak föl. Egyidejűleg az 1. páncélos hadosztályt is
kivonták a harcokból.
A 12. könnyű hadosztály elvonulása, VIII.

20-án.

A hadosztály küzdő alakulatai 20-ára virradó éjjel az Osztrogozsszktól északra fekvő területen
ójjeleztek. A hadosztály tüzérségének még állásban kellett maradnia a 336. német hadosztály
harcának támogatására ós csak 21-én rendelték vissza őket a 12. hadosztály kötelékébe.
A hadosztály többi része hajnalban elindult keleti irányba a Ribnoje—a Tyihaja Szoszna
hídja—Krinizsa útvonalon. Menetcél Misszevo—Pudcsin—Melachino—Kovalenko területe. Oda
meg is érkezett a délutáni órákban.
A teljesen kimerült legénység, altisztek és tisztek, a lerongyolódott, lefogyott, a portól, piszok
tól szinte a felismerhetetlenségig szürke emberek közömbös arckifejezéssel, némán, engedelmesen,
inkább vánszorogtak, mint meneteltek, összekeveredve, rendezetlen sorokban. Nem gondoltak
semmire. Arra sem, hogy éppen Szent I s t v á n király napja van. Otthon országos ünnepségek,
felvonulások, zászlók, díszruhák; a szónoklatok a Donnál harcolók „hősi harcait" emlegetik,
ünnepelnek. Arra sem gondoltak, hogy egy fél év múlva hóban, fagyban pusztul majd el a meg
m a r a d t a k nagyobb része itt a Don partján. Nem gondolták, hogy a keveseket, akik ezt is túlélik
és megmaradnak, őket okolják majd a kudarcért, a veszteségért és elkülönítő táborokba terelik
őket. Végül az sem j u t o t t eszébe egyiknek sem, hogy a békekötés után a fasizmust, a náci Német
országot támogató háborús bűnösöknek kijáró bánásmódban lesz majd részük. Olyanokkal teszik
majd ezt, akiket állampolgári, honvédelmi kötelesség címén, kérdezés nélkül, katonai behívóval
mozgósítottak és a katonai fegyelem szigora alatt a keleti harctérre küldtek. Olyan háborúba
küldték őket, amely az évszázadokon át gyötört, pusztított és megalázott nép vezetői kény
szerpályára j u t o t t és elhibázott politikájának volt a következménye. Otthon maradt volna szíve
sen mindegyik. Most csak vánszorogtak és a legfőbb vágyuk valahol ledőlni végre és aludni,
kipihenni a szinte elviselhetetlen fáradtságot. Ahogy t u d a t u k kissé újra eszmélni kezdett, első
gondolatuk az otthon, az asszony, a gyerekek, a szülő és a vágy volt a békés otthonlét után.

A résztvevő, a késői tudósító ma is csak a legnagyobb megrendüléssel tud azokra visszagondolni,
akik panasz nélkül, szinte némán csinálták végig az öldöklő küzdelmet, és elviselték a súlyos
kudarcot. Azokra is, akik végképp ott m a r a d t a k jeltelen, végső nyughelyen, eltérően a nálunk
elesett szovjet és román hősi halottak gondozott temetőitől, és azokra is, akik élve maradva
viselték el a rájuk mért értelmetlen megaláztatást.
A 12. könnyű hadosztály embervesztesége a VIII.

7-étől 20-áig tartó harcokban.

A könnyű hadosztály teljes létszáma kereken 10 000 fő volt. Elesett: 32 tiszt, ebből 1 zászlóalj
parancsnok törzstiszt, 383 fő legénység és altiszt. E l t ű n t : 4 tiszt és 432 fő legénység, többségük
halott, a maradék fogoly. Sebesült : 62 tiszt és 1671 fő legénység, összesen : 98 tiszt, 2485 fő legény
ség, e g y ü t t : 2583 fő.
A veszteség legnagyobb része a gyalogezredek állományából került ki, azoknak k b . 40 százalé
k á t teszi ki.
Tartalékban,

VIII.

21-étől.

A 12. könnyű hadosztály zöme 21-én tovább menetelt kelet felé. Még e napon elérte a Petrovszkaja—Kolomeizevo—Popasznoja—Krasznaja Sarja területét és ott elszállásolt.
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Sáska Elemér vk. ezredest később fölmentették a hadosztályparancsnoki teendők alól és vég
leges hatállyal Solymossy Ulászló vezérőrnagyot nevezték ki hadosztályparancsnoknak. Ugyan
csak felmentették dr. Bán Mihály vk. alezredest a 18. gyalogezred parancsnoki teendői alól és
az eredetileg kinevezett v. Matláry ezredest visszahelyezték ezredparancsnoki beosztásába.
A hadosztályvezérkari főnöki teendőket továbbra is Makay-Hollósy vk. alezredes látta el, egé
szen a hadosztálynak a Scsucsje községnél levő szovjet hídfővel szembeni védelmi állásokba való
berendezkedés végrehajtásáig. Utána őt is felmentették és újra én lettem a hadosztály vezérkari
főnöke.
V I I I . 22-én a hadosztály tüzérsége is beérkezett a hadosztály körletébe. Kolomeizevo területén
szállásolták el.
A 12. hadosztály kötelékeit, a nagy veszteségek miatt, át kellett rendezni. Több egységet meg
kellett szüntetni.
A 12. könnyű hadosztály egyelőre tartalék volt, a IV. hadtest parancsnoksága alá rendelve.
Hadosztályparancsnokság: Petrovszkaja községben.

FORRASKÖZLEMÉNYEK

BONHARDT ATTILA

A LENGYEL HADSZÍNTÉR MEGTEKINTÉSÉRE KIRENDELT
KATONAI BIZOTTSÁG JELENTÉSE
1939 október

Szeptember l-jén volt 50 éve annak, hogy 1939 szeptemberének első napján a hitle
ri Németország megtámadta Lengyelországot és ezzel kezdetét vette a történelem
eddig legpusztítóbb háborúja, a második világháború. A világ közvéleménye feszült
figyelemmel kísérte az eseményeket, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a fennálló segít
ségnyújtási szerződések értelmében a nyugati hatalmaknak is hadba kell lépniük
Németországgal, ami a háborúnak egész Európára való kiterjesztését jelentette.
Húsz év után a lengyel—német háború volt az első olyan összecsapás Európában,
amelyben két, katonailag erősnek tartott állam teljes fegyveres erejével vett részt.
Mindkét ország rendelkezett az első világháború óta kifejlesztett, illetve továbbfej
lesztett haditechnikai eszközökkel, amelyek hadászati és harcászati alkalmazásáról
éles vita dúlt az 1920-as és az 1930-as évek katonai szakirodalmában. A háborús fe
szültségből adódó fokozott figyelmen kívül a vezérkarok és a katonai szakértők,
mondhatni, „szakmai érdeklődéssel" követték a szemben álló felek harctevékenységét,
gyakorlati választ várva az olyan elméleti kérdésekre, mint hogy a légierőnek polgári
célokra irányuló és a hátországot demoralizáló támadásai térdre kényszeríthetik-e a
még harcoló hadsereget, vagy hogy a harci repülőket inkább a földi csapatok támo
gatására alkalmazzák-e? Ugyancsak eldöntendő kérdés volt, hogy a harckocsizó
magasabbegységeknek van-e létjogosultsága, képesek-e önálló hadműveleti felada
tok megoldására, illetve, hogy a harckocsikat kisebb egységekre tagolva a gyalog
hadosztályok megerősítésére, illetőleg súlypontképzésre használják-e ? És nem utolsó
sorban keresték a választ a katonai szakértőket az első világháború óta legjobban
foglalkoztató kérdésre: a jövő háborúja mozgóháború lesz-e vagy állásharcok öszszessége ? A lengyelországi hadjárat során a csapatok hadászati és harcászati vezeté
sével, a különböző fegyvernemek együttműködésével kapcsolatban a német vezérkar
számos olyan tapasztalathoz jutott, amelyek birtoklása jelentős előnyt jelentett szá
mára a leendő ellenfelek ilyen harci tapasztalatokkal nem rendelkező hadvezetésé
vel szemben.
A m. kir. honvéd vezérkar főnöke — kihasználva a két állam politikai és katonai
vezetése közti jó viszonyt — már a hadműveletek idején kérte, hogy tapasztalat
gyűjtés céljából magyar megfigyelőtiszteket küldhessen a harcoló német csapatok
hoz. * Ehhez német részről — arra hivatkozva, hogy a megfigyelők biztonságát nem
tudják garantálni — nem járultak hozzá. Azt azonban megengedték, hogy közvetle
nül a harcok befejeződése után egy magyar tiszti bizottság utazzon Lengyelországba,
hogy egy hasonló céllal érkezett finn és amerikai küldöttség társaságában megte-

* Hadtörténelmi Levéltár, m. kir. honv. Vezérkar Főnöke 4822/eln. 1. vk. —1939.
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A jelentés 19. példányának
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címoldala

kintse a hadszínteret. A Csatay Lajos tábornok* vezetése a l a t t álló magyar k a 
tonai bizottság 1939. október 2-án indult Berlinen keresztül Lengyelországba. 11
napos ott-tartózkodásuk a l a t t végigjárták a fontosabb hadműveletek színhelyeit,
beszéltek a hadjáratban részt vett tisztekkel, törzstisztekkel, vezérkari előadásokat
hallgattak meg. A küldöttség vezetője szerint német részről a m a g y a r bizottságot
mindenütt a legszívélyesebben fogadták és a háborús viszonyokhoz képest a lehető
legnyíltabban válaszoltak kérdéseire. í g y a magyar hadvezetés elsők között szerez
h e t e t t információkat a modern hadviselés jellegéről, követelményeiről.
Hazatérése u t á n a delegáció 48 sűrűn gépelt, nagy alakú lapon h a t fejezetből álló
jelentést terjesztett a magyar katonai vezetés elé utazása során szerzett tapasztala
tairól.
Az első fejezet a küldöttség időbeosztását, lengyelországi mozgásának útvonalát
ismerteti, megemlítve azokat a német katonai személyiségeket, akikkel hivatalosan
találkozott.
A .második fejezet a lengyel—német háború lefolyását vizsgálja katonai szempont
ból. Értékeli a két fegyveres erő mozgósítását, felvonulását, valamint haditerveit.
Röviden bemutatja a hadműveletek lefolyását, külön kiemelve a Bzura folyó m e n t i
bekerítő csatát, amelyben a lengyel hadvezetésnek —, ha nem olyan szervezetlen és
tehetetlen — sikerülhetett volna a gyors német előretörést lelassítania és időt nyernie.
A harmadik fejezet a jelentés legértékesebb része. E b b e n a bizottság a hadjárat
során szerzett hadi tapasztalatokat vizsgálja különböző szempontok szerint. Elemzi
mindkét oldal tevékenységét a hadászati, illetve a harcászati vezetés, valamint a
vezetés technikája szempontjából. Részletesen bemutatja a két fél harccselekményeit
(támadás, védelem, halogató harc, visszavonulás, üldözés) végrehajtásuk szerint ér
tékelve. Foglalkozik az egyes fegyvernemek alkalmazása során szerzett tapasztala
tokkal, külön kitérve a légierő tevékenységének alapos bemutatására. Végül össze
foglalja a hadjárat folyamán szerzett és a szervezés terén hasznosítható tapasztalato
k a t . A fejezet bevezetőjében azonban a t a n u l m á n y összeállítói hangsúlyozzák, hogy
a német anyagi, vezetési és képzettségi fölény, a lengyel készületlenség és szervezet
lenség, valamint a motorizált csapatokat és a légierőt erőteljesen alkalmazó t á m a d ó
fél számára nagyon kedvező terep- és időjárási viszonyok olyan különleges helyzetet
teremtettek a hadjárat folyamán, hogy az adódó tapasztalatokat a „normális viszo
nyok síkjára kell vetíteni" felhasználás előtt.
A negyedik fejezet a gyors lengyel összeomlás okait foglalja össze tömören, vissza
nyúlva a hadjáratot megelőző politikai feszültség és a békeelőkészületek idejére is.
Az ötödik fejezet a hadjárat utáni lengyelországi állapotokat és a bevezetett német
katonai közigazgatást mutatja be, valamint pár szóban ismerteti a német hátország
viszonyait.
Az utolsó részben a bizottság ,,a német—lengyel hadjárat abszolút értékűnek fel
fogható tapasztalatai és tanulságai alapján" a Magyarország számára is megfonto
lásra érdemes javaslatait sorolja fel az ország háborúra való előkészítésével, a szá
razföldi haderővel, a légierővel, valamint a honvédség kiképzésével kapcsolatban.
A jelentés végig őszinte elismeréssel beszél a Wehrmachtról. Nem mindha a kül
döttség tagjai feltétlen németbarátok lettek volna,** ez inkább a képzett k a t o n á k
csodálata a katonai teljesítmény előtt, amelyet az akkori világ talán legjobban szer* Csatay Lajos, csataji (1886—1944) tábornok, honvédelmi miniszter. 11 éves korától katonai nevelésben része
sült. 1907-ben a mödlingi cs. és kir. katonai műszaki akadémián avatták tüzérhadnaggyá. 1907—1913: tüzér csapa-t
tiszti szolgálat, majd vezérkari beosztások különböző közös hadseregbeli tüzérdandároknál, végül a Hadsereg Fő
parancsnokság hadműveleti osztályán. Az önálló magyar hadsereg megalakulása után, 1920—1922-ben a Hadiakadémia
tanára. 1922—1936: tüzérségi csapatszolgálat magasabb beosztásokban. 1936-tól a hajmáskéri tábori tüzér lőiskola
parancsnoka. 193S. 05. 01. : tábornok. Mint nagy elméleti tudással és sok gyakorlati tapasztalattal rendelkező katonai
vezetőt nevezték ki 1939-ben a Lengyelországba utazó magyar katonai bizottság parancsnokává. 1941. 05. 01.: al
tábornagy, 1941—1942: a pécsi IV. hadtest parancsnoka. A hadtest élén 1942 nyarán részt vesz a Don menti hídfő
csatákban. 1942. dee.—1943. jún.: a 3. hadsereg parancsnoka a hátországban. 1943. 02. 01.: vezérezredes. 1943. 06.
12—1944. 10. 16.: honvédelmi miniszter.
* * Csatay Lajos Horthy Miklós és Magyarország integritásának feltétlen híve volt. így lett a kormányzó meg
bízásából 1943. 06. 12-én — a jobboldal és a németek nyomására lemondott Nagy Vilmos utódaként •— honvédelmi
miniszter. Magyarország német megszállása után Horthy ragaszkodott hozzá, hogy tárcáját megtartsa. A nyilas
hatalomátvétel után, 1944. 10. 16-án a németek, mint a kormányzó bizalmasát, letartóztatták és a Lukács fürdőben
tartották őrizetben, ahol feleségével együtt öngyilkos lett.
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vezett, felszerelt és kiképzett hadereje vitt végbe. A lengyelországi tapasztalatok
alapján a magyar katonai bizottság tagjai bizonyítva látták, hogy a jövő háborúját
a hadseregek gépesítettsége, technikai színvonala dönti el. Óva intették a magyar
vezérkart attól, hogy kellően fel nem szerelt honvédséggel bocsátkozzék harcba,
mondván: ,,A korszerű felszerelést az emberben rejlő anyagi és erkölcsi erőtényezők
fokozott szolgálatba állításával is csak egy bizonyos fokig lehet pótolni, az ember
vérrel való erőkiegyenlítés ma szúk határok közt mozog."
A bizottság által készített összeállítás a Lengyelországban szerzett tapasztalatok
alapján mintegy vezérfonalat kívánt adni a magyar haderő további fejlesztéséhez.
Az események ismeretében érdekes megfigyelni, hogy a honvédség későbbi működé
sénél mit vettek figyelembe az első hadi tapasztalatokból és melyek voltak a bizott
ságnak azok, a magyar haderő szervezésére, felszerelésére és kiképzésére vonatkozó
javaslatai, amelyek szubjektív vagy objektív okokból nem valósultak meg.
A magyar katonai vezetés számára a második világháború első hadjáratáról írott
jelentés 20 példányban készült. Ebből az első öt a második fejezetben tárgyalt had
műveleteket bemutató térképmellékleteket is tartalmazott, a többihez nem csatol
tak ilyeneket. A közlésre kerülő dokumentum a jelentés egyetlen megmaradt, 19.
példánya, ami ma a Hadtörténelmi Levéltárban a m. kir. Honvéd Vezérkar Főnöke
iratai közt az 5185/eln. 1. vkf.—1939. szám alatt található. A szöveget betűhű for
mában tesszük közzé. Az előforduló rövidítéseket rövidítésjegyzékben oldottuk fel.
A jelentés készítői által fontosnak tartott és aláhúzással, vagy ritkább gépeléssel
jelzett szövegrészeket kurzív, illetve ritkított szedéssel jelöljük. Az iratban gyakran
németesen szereplő lengyel földrajzi nevek ma használatos változatát lábjegyzetben
közöljük. Ahol szükségesnek látszott, a szöveget magyarázatokkal láttuk el.
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Fejezet: A vezénylés időbeosztása.
Fejezet : A német—lengyel hadjárat lefolyása.
Fejezet : A szerzett tapasztalatok.
Fejezet : A lengyel összeomlás okai.
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Mellékletek

nélkül

Hajmáskér, 1939. október 30-án.
Csatay t b k .

1 Az osztály ügyköre 1939-ben : A honvédség háborús alkalmazásának előkészítése elvi vonatkozásban. Hadműveleti
tervek kidolgozása. Haditapasztalatok gyűjtése és kiértékelése.
— 393 —

L á s s á k a K . = a l o s z t - b a b e o s z t o t t összes vk.

tisztek.

A z u t á n k é r e m vissza.
X I . 11. M3

X I . 15. Dezsei szds.4
XI/16. Chemez szds5
X I / 1 8 . Csettkey szds6
X I . 20. N 7

M.

kir.

h o n v .

E8
vitéz N é m e t h 9
Bán10
XI/21. Szentpálv szds.11
I t . 1 2 / 1 9 3 9 . X I . 28
N.

t á b o r i

t ü z é r s é g i
lőiskola
Lajos
t á b o r n o k

pság.

c s a t a j i

C s a t a y

A lengyel hadszíntér megtekintésére
kiküldött k a t o n a i bizottság jelentése.

Hajmáskér,

1939. évi október hó 25.-én

Budapest

•

Csatoltan előterjesztem a lengyel hadszíntér megtekintésére kirendelt bizottság (Csatay Lajos
t b k . , S z i r m a y Aladár13 v k . alez. és dr. R a k o l c a i László14 v k . őrgy.) e g y ü t t e s jelentésót.
J e l e n t e m ezzel k a p c s o l a t o s a n , h o g y :
a ) a l e n g y e l h a d s z í n t é r m e g t e k i n t é s é b e n — a m a g y a r b i z o t t s á g o n k í v ü l — m é g e g y észak
amerikai egyesült államokbeli
( K r a m e r alez. — n é m e t h a d i a k a d ó m i á t v é g z e t t , H o h e n t h a l ő r n a g y ,

2 Konkrét, más elnevezéssel hadműveleti alosztály. A VKF 1. osztályának az a részlege, amely a rendelkezésre
álló személyi állomány, valammt anyagi és technikai javak ismeretében a honvédség különböző irányokban való
alkalmazására vonatkozó konkrét haditerveket évente elkészíti.
3 Mészöly Elemér, sárbogárdi (1898—'!) 1939-ben a VKF 1. oszt. hadműveleti (konkrét) alosztályának vezetője.
1917-ben végezte el a Ludovika Akadémiát tü. hadnagyként. Frontszolgálat után olasz hadifogság. 1924—1920: Hadi
akadémia. 1927—1936: vezérkari beosztások a debreceni 6. vdd.pság.-on. 1936. 05. 01.: vk. őrgy. és def. oszt. vez. h.
a VKF 2. osztályán, majd ugyanott a román alofzt. vezetője. 1939-től a VKF 1. osztályán hadműveleti aloszt.vez.
1939. 11. 01.: vk. alez. 1940. okt.—1941. m á r c : VKF 7/ö. oszt.vez. 1941. márc—1942. máj.: a Kormányzó Katonai
Irodájának főnökhelyettese. 1941. 05. 01.: vk. ezds. 1942. máj.—1943. máj.: a VKF 1. oszt. vezetője. 1943. máj.—
1944. ápr. : a Megszálló erők vkf.-e. 1943. 08. 01.: vőrgy. 1944. jún'.—1944. okt. 15.: a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács
vezértitkára. 1944. nov.—dec: 16. gy. ho.pk.
4 Ľezseri János vk. szds. (lság.) 1939-ben beosztott vk. ti. a VKF 1. o. oszt. hdm. alosztályán.
5 Chemez Károly vk. szds. (tü.) 1939-ben beosztott vk. ti. a VKF 1. oszt. hdm. alosztályán.
6 Csettkey László vk. szds. (mű.) 1939-ben beosztott vk. ti. a VKF 1. oszt. hdm. alosztályán.
7 Németh Pál vk. szds. (lé.) 1939-ben beosztott vk. ti. a VKF 1. oszt. hdm. alosztályán.
8 Elvi alosztály. A VKF 1. oszt.-nak a honvédség felszerelésének, szervezésének és kiképzésének elvi ügyeivel fog
lalkozó alosztálya. Itt dolgozták ki többek közt azokat az iránykövetelményeket, amelyeket a vezérkar főnöke támasz
tott a honvédség felszerelésének modernizálására bevezetendő Új fegyverekkel, felszerelési cikkekkel szemben. Ezen
túlmenően a vezérkar főnökének hatáskörébe eső minden elvi ügyben ez az alosztály működött közre.
9 Németh Jenő, vitéz vk. szds. (gyság.) 1939-ben beosztott vk. ti. a VKF 1. oszt. elvi alosztályán.
10 Bán Mihály, dr. (1900—?) 1939-ben a VKF 1. oszt. elvi alosztályának vezetője. 1920-ban avatták gy. hadnaggyá
a Ludovika Akadémián. 1927-ben államtudományi doktorátust szerez. 1920—1927-ben a szegedi szabályzatismertető
tanfolyamot, 1927—1930 közt a törzstiszti tanfolyamot végezte el. 1930-től vezérkari próbaszolgálat. 1931—1938:
beosztott tiszt, majd ov.h. a HM l/a. (szervezési) osztályán. 1938—1940 (?): a VKF 1. oszt. elvi aloszt. vez. 1940.
05. 01.: vk. alez., hadiakadémiai tanár. 1942. aug.—1943. szept.: a HM 8/e. (tiszti személyi) oszt.vez. 1943. szept.—
1944. d e c : a 3. hds. vkf.-e. 1945. jan. l-jétől a HM és Hfp. II. csop.főnség. vezetője.
11 Szenlpály Imre, homoródszentpáli hmtk. s;.ds. (tü.) 1939-ben beosztott hmtk. ti. a VKF 1. oszt. elvi alosztályán.
12 Irattár(ba).
13 Szirmay Aladár (1897—1970.) rep. tábornok. 1910—1917-ben tart. zls.-ként elvégezte a Ludovika Akadémiát
1917: gy. hdgy. Az 1920-as évek közepén vezérkari képzést kapott. 1927-ben vk. századosként pilótatanfolyamra
vezényelték. 1935-ben vk. őrgy. 1938-tól a Légierő pság. I. (hadműveleti) osztályának vezetője. 1939. 05. 01.: vk. alez.
1939 októberében mint repüíő-szakértő utazott Lengyelországba. 1941 áprilisában a délvidéki hadműveletek végre
hajtására kirendelt rep. csoport parancsnoka. 1942. 05. 01.: vk. ezds. és a székesfehérvári II. hdt. vkf.-e. 1942 őszétől
a HM Légügyi Főcsoport IV. csoportjának (a le. szervezési és alkalmazási ügyei) főnöke. 1943. 08. 01.: vőrgy. 1943.
szept.—1944. júl.: a 102. rep. dd.pk., 1944. júl.—1945. m á r c : m. kir. 1. rep.ho. pk.
14 Rakolczai László, (1901—'?) dr. hiv. katonatiszt, katonadiplomata. 1921-ben avatják gy. hadnaggyá a Ludovika
Akadémián. 1927-ben vezérkari képesítést szerzett. 1929-től a Tudományegyetem rendkívüli hallgatója, 1931-ben ok
leveles közgazda. 1933-ban doktori címet szerzett. 1933. júl. 15-től vk. szds.-ként fogalmazó a VKF 1. osztályán.
1934-től ugyanott önálló előadó. 1939. 05. 01.: vk. őrgy. és a vezérkari főnök szárnysegédje. Mint a VKF képviselője
került a Lengyelországba utazó magyar bizottságba. 1941. nov. 15-től helsinki és stockholmi magyar katonai attasé.
1942. 04. 01.: vk. alez. 1942. máj. 1-től római katonai attasé. 1942. 11. 01.: vk. ezds. 1943. dec 01.: berni katonai
attasé. 1944. okt. 16. után csatlakozik a nyilas kormányt el nem ismerő magyar diplomaták disszidens csoportjához,
ezért hűtlenség vádjával lefokozzák.
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az attaché segédtisztje és Partridge százados, a német hadiakadémia hallgatója) és egy finn
bizottság (Hamalainen őrnagy a német hadiakadémia volt hallgatója, Jokipaltió százados, Helenius százados és Glantz százados, az attache segédtisztje) vett részt
b) a bizottságok meghívása annak t u d h a t ó be, hogy az említett három állam fejezte ki óhaját
aziránt, hogy a lengyel hadszíntérre megfigyelőt kívánna küldeni. Miután ennek a kívánságnak
a németek nem tettek eleget („nem lehetne a kiküldöttek személyi épségét biztosítani" —
mondják), az említett bizottságok meghívásával vezették le a kéréseket,
c) a hadszíntér megtekintésére és a tapasztalatok gyűjtésére aránylag rövid idő állott rendelke
zésre. Korlátozta a tapasztalatszerzés lehetőségét sokszor az amerikai misszió jelenléte és az a
körülmény, hogy a lengyelországi harcokban résztvett csapatok zöme (főleg repülők és pc. erők)
már nyugatra lettek irányítva;
d) a rögzített tapasztalatok alapját a hallottak és a látottak képezik. A bizottságnak módjában
volt a még Lengyelországban tartózkodó 8. (Blaskowitz 15 ) hds.pság. és néhány hdt., ill. ho. pság.
vk.tisztjeivel megbeszéléseket folytatni. Ezek a megbeszélések képezik a hadjárat lefolyására
vonatkozó értesüléseink zömét. Ez a módszer természetszerűleg nem képes pótolni a személyes
megfigyelés és tapasztalatszerzés által nyújtott lehetőségeket.
e) a lengyel hadjárat tapasztalatai összességükben még német részről is kiértékelés alatt van-

Csatay Lajos tábornok, a katonai bizottság vezetője

15 Blaskowitz, Johannes (1883—1948) a konzervatív katonai körökhöz tartozó német tábornok. Azon tisztek cso
portjához tartozott, akik a Szovjetunióval való megegyezést szorgalmazták egy lengyel háború zavartalan megvívása
érdekében. A lengyel hadjárat idején a 8. német hds.-et vezette, amelynek feladata a Poznan környéki lengyel hds.csop. lekötése és megsemmisítése volt. A Bzura menti csatában történt ideiglenes visszavonulása Hitler haragját vál
totta ki. 1939. okt. 22-től a lengyelországi német haderő parancsnoka, llégi vágású katonatisztként összetűzésbe ke
rült Frankkal, a Lengyel Főkormányzóság vezetőjével az SS és a német rendőrhatóságok lengyelországi atrocitásai
miatt.. 1944-ben a „G" hds.csop. parancsnoka. 1945-ben a hollandiai német erők főparancsnoka. A háború után a kisebb
háborús bűnösök közé sorolták, ügyének tárgyalása előtt öngyilkosságot követett el.
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nak. Egyes helyeken a parancsnokságok még csak ottjártunkkor készítették erre vonatkozó
jelentéseiket.
Miután a német hadsereg még egy igen súlyos háborús feladat előtt áll, könnyen elképzelhető,
hogy olyan tapasztalataik is lehetnek, amelyeket a magyar bizottság előtt is titkosan kezelnek.
f) A lengyel hadjárat a hadszíntér sajátossága és a küzdő erők viszonya folytán sokszor olyan
tapasztalatokat is m u t a t o t t fel, amelyek csak ezen viszonyok közepette és csak ezen a hadszíntéren
lehetnek mérvadóak, — következtetéseket levonni belőlük csak hasonló viszonyokra vonatkoz
t a t v a , vagy átértékelve lehet. (pl. a né. légi fölény a hadjárat folyamán oly nagy volt, hogy a
lengyel légi erőkkel a német hadseregnek nem kellett számolni).
g) A németek a magyar bizottságot a legnagyobb vendégszeretettel és sokszor megkülönböz
t e t e t t bánásmóddal fogadták. A magyar bizottság által feltett kérdések megválaszolására tisz
teket bocsátottak rendelkezésre, — Varsóban való tartózkodásunkkor ebből a célból egy h d t . ós
egy ho. pk-ot rendeltek be.
Berlini tartózkodásunk a l a t t a németek fizették a szállodát és Lengyelországban viselték az
összes költségeket.
A német tisztek részéről tapasztalt fogadtatás mindenütt igen bajtársias volt és őszinte szim
pátiát m u t a t o t t , [a bev. 1. o. vége]
h) A német tisztek tapasztalataik közlésénél többször hivatkoztak arra, hogy az csak a magyar
bizottságnak szól. Az attachécsoport vezetője felkérte a magyar bizottságot arra, hogy ha vala
mit a tapasztalatokból nyilvánosságra akarna hozni, úgy az előzőleg nekik küldjük meg.
A külföldi bizottságokat Mellentin vk. alez. és gr. Spee őrgy. — mindketten az attachécsoporttól — kísérték és azoknak minden tekintetben a legnagyobb udvariassággal állottak rendelkezé
sére. A helyszíni tájékoztatásokra Sniewind vk. alez., Chroma vk. őrgy. és Rosenberg százados
voltak a bizottság mellé kirendelve.
A jelentésből egy-egy teljes példányt terjesztek fel a H.M. 1B és a Hfp. 17 Uraknak. A V K F . 1 8
Úrnak 3 teljes példányt és 15 térképmelléklet nélküli példányt terjesztek fel.
drb. melléklet [a bev. vége]
I . Fejezet
1
A VEZÉNYLÉS
Október 2.-án

melléklettel.

IDŐBEOSZTÁSA.

7 h 05'-kor indulás Budapestről. Berlinbe érkezés 23 n 30-kor. A bizottságot az
állomáson a magyar katonai attaché 1 9 és a hozzá beosztott rep. előadó fogadta
és a német vezérkar által biztosított szállásra kalauzolta.

16 Honvédelmi miniszter. Az 1939-ben Magyarországon érvényben levő hármas katonai vezetés egyik tagja. Fel
adata: az országgyűlés által jóváhagyott honvédelmi költségvetésből a honvédség működéséhez szükséges személyi és
anyagi feltételek biztosítása. Mint a kormány tagja minden, a honvédséget érintő kérdésben alkotmányos felelősséggel
bírt az országgyűlés előtt. A fenti időszakban (1938. 09. 15—1942. 09. 24.) vitéz nemes dálnokfalvi Bartha Károly
szolgálaton kívüli táborszernagy volt a honvédelmi miniszter.
17 A honvédség főparancsnoka. A hármas katonai vezetésnek a honvédség békealkalmazásáért, fegyelméért és
kiképzéséért felelős tagja. 1940 márciusában a Hfp. intézménye megszűnik, funkcióinak nagy részét a vezérkar főnöke
veszi át. A fenti időszakban (1936. 10. 05—1940. 03. 01.) vitéz Sónyi Hugó gy.tbk. volt a honvédség főparancsnoka.
18 A m. kir. honvéd Vezérkar Főnöke. A hármas katonai vezetés harmadik tagja. Felel a honvédség háborúra való
felkészítéséért, a megfelelő haditervek kidolgozásáért, a háború megvívásához szükséges személyi és anyagi eszközök
nek a honvédelmi minisztertől való igényléséért. 1940 márciusa után átveszi a honvédség békealkalmazásának és
kiképzésének irányítását is. A fenti időszakban (1938. 09. 29—1941. 09. 04.) Werth Henrik gy.tbk. volt a m. kir. honv.
vezérkar főnöke.
19 Hardy Kálmán, vitéz dr. (1892—1980.) tábornok. Az I. világháború idején a cs. és kir. haditengerészetnél szolgál.
1918-ban sorhajóhadnagy. 1920—1928 szárnysegéd a Kormányzó Katonai Irodájánál. 1923-ban az államtudományok
doktora. 1928—1929: a római katonai attasé mellé vezényelve. 1929—1932: folyamőr kapitány a BM folyamőrségi
osztályán. 1932—1933: csapatszolgálat Egerben és Miskolcon. 1933-ban vezérkari törzstiszti vizsgát tett. 1934-től
vezérkari szolgálat itthon és Genfben, Apponyi Albert titkárságán. 1935. 05. 01.: vk. alez. 1936. máj. 01-től 1940.
máj. 01-jéig berlini magyar katonai attasé. 1938. 11. 01.: vk. ezds. 1940. jún.—1941. aug.: a vkf. szárnysegédje. 1941.
aug.—1942. ápr.: 26. gy.dd.pk. 1942. 04. 01.: vőrgy. 1942. ápr. 15—1944. okt. 16.: a folyami erők parancsnoka. 1944.
01. 01.: altbgy. (vezérfőkapitány). Mint a kormányzó feltétlen hívének, szerepe lett volna az 1944. októberi kiugrási
kísérletben. 1944. okt. 16-án a nyilasok letartóztatták, és Sopronkőhidára, majd Dachauba hurcolták. Fogságából az
amerikai csapatok szabadították ki.
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Október 3.-án.
Október 4.-én.

Október 5.-én.
Október 6.-án.

Október 7.-én.

Október 8.-án.

Október 9.-én.
Október 10.-én.

Október 11.-én.
Október 12.-én.

Október 13.-án.
Október 14.-én.

délelőtt jelentkezés a m.kir. követségen a katonai attaehénál és a követnél. 20
13 h-kor ebéd a katonai attaehénál. 17 h-kor tájékoztatás a vezérkar attaché
csoportjánál a megteendő útról.
utazás gépkocsin Berlinből Frankfurt a.d. Öderen á t Posen-be. 21 Érkezés 16 li
kőr. 17 h-kor előadás a lengyelek által a német lakosság ellen elkövetett kegyet
lenkedésekről. Előadás után Bockelberg tbk. (kat. közigazgatás vezetője) üd
vözölte a bizottságokat. Ejjelezés Posen-ben. Megtett ú t 374 k m .
utazás gépkocsin Posenből Konin, Kutnon át (ott tájékoztató előadás a 8. hds.
harcairól) a Kutnó—Visztulái csatatérre — Gostynin, Gabin, Sanniki, Zychlin,
Piateken á t Lodz-ba. Ejjelezés Lodz-ban. Megtett ú t 344 km.
a kutnó—visztulai csatatér keleti részének megtekintése. Utazás gépkocsin
Lodz-ból Lowiez-on, Nieborow-on, Sochaezew-en á t Wysogrod-ig és vissza
Lodz-ba. Nieborow-ban látogatás a X . hdt. pság-nál — Körner vk. ezds. h d t .
vkf. fogadott. Ejjelezés Lodz-ban. Megtett ú t 263 k m .
a Módiin környéki harcok megtekintése. Utazás gépkocsin Lowicz, Sochaczew,
Milanowek-en á t Nowy Dwor, Modlin-ba és vissza. Milanowekban látogatás
a XV. h d t . pság-nál, ahol gr. Spurneck vk. alez. ideiglenes vkf. fogadott. Ejjele
zés Lodz-ban. Megtett út 428 km.
a Varsó környéki harcok helyeinek megtekintése. Utazás gépkocsin Lowicz,
Sochaczew, Grodinsk-on á t Varsóba és vissza Lodz-ba. Grodinsk-ban a 8. hds.
pság-nál Blaskowitz gytbk. hds.pk. fogadott. Varsóban a bizottságok fogadá
sára megjelent Leeb 22 tü.tbk. hdt. és Kochenhausen tbk. a Varsót megszálló
20. ho. pk-a. A Moktov nevű elővárosban lezajlott harcokról Gollwitzer tbk.
t a r t o t t előadást. Prága és a citadella, valamint Fritsch 2 3 vezérezredes eleste
helyén emelt emlékmű megtekintése után vissza Lodz-ba. Ejjelezés Lodz-ban.
Megtett ú t 395 k m .
utazás repülőgépen Lodz-ból Berlinbe a legrövidebb légvonal irányába. Megtett
ú t k b . 450 k m .
jelentkezés a m.kir. követségen a k a t . attaehénál. A bizottság a katonai attaché
révén kérelmet nyújtott át az attaché csoporthoz, hogy még egy anyagi vk.
tiszttel, egy a 10. hds-hez beosztva volt vk. tiszttel és egy magasabb rep. tiszttel
tárgyalást folytathasson.
13 h-kor Tippelskirch tbk. ebéden l á t t a vendégül a magyar bizottságot. Az ebé
den a magyar bizottságot vezető tiszteken kívül a keleti nyilvántartást vezető
vk.alez. és Tippelskirch tbk. segédtisztje vettek részt.
13 h-kor közölte a vezérkar attaché csoportjának a vezetője, hogy sajnálatára
nem tudja a kért tiszteket rendelkezésre bocsájtani, mert azok nem tartóz
kodnak Berlinben. Kilátásba helyezte azonban egy tisztnek a légügyi minisz
térium részéről való rendelkezésre bocsátását 13.-án.
— miután az ígért rep. tisztet nem t u d t á k e napon rendelkezésre bocsájtani,
a bizottság vezetője a hazautazást rendelte el. A felderítő rep. vonatkozású
kérdések a k a t . attaché mellé beosztott rep. szakelőadónál lettek visszahagyva.
utazás Berlinből Budapestre. Indulás 7 h 55-kor, érkezés 15.-én 2 h 45-kon
[l.o.vége]

20 Szlójay Döme, vitéz (1883—1946.) tábornok, diplomata, Magyarország miniszterelnöke. Már a Monarchia idején
vezérkari tiszt. A Tanácsköztársaság idején a Hds. Főpság. II. (hírszerző és kémelhárító) csop. főnöke. 1919. aug.
04—1920. jún. 30.: a HM-ben, illetve a Fővezérségen ugyanebben a minőségben. 1920. júl. 01—1925. aug. 30.: a VKF
2. (hírszerzés, kémelhárítás, külfölddel kapcsolatos ügyek) oszt. vezetője. 1925 szept.-től katonai szakelőadó (kat
attasé)Berlinben. 1929.11. 01.: tábornok. 1933. máj.—1935. dec: a HM Elnökségének vezetője. 1935.12. 01.: altbgy
1935. dec. 10—1944. márc. 22. : rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Berlinben. 1936. dec. 31-ével mint kato
nát nyugalmazták. 1944. márc. 22-én német nyomásra, mint a III. Birodalom számára abszolút elfogadható személyt
magyar miniszterelnökké és egyben külügyminiszterré nevezték ki. 1944. aug. 29-én a kiugrásra készülő Horthy fel
oszlatta a Sztájay-kormányt, őt magát nyugállományba helyezték. 1946-ban a népbíróság mint háborús bűnös
halálra ítélte és kivégezték.
21 Poznaú.
22 Leeb, Wilhelm Bitter von (1876—1956) német vezértábornagy. A tradíciókat őrző német tábornoki kar tagja.
1938-ban Hitler azon törekvésének eredményeként, hogy a hadsereg feletti uralmát tovább növelje, nyugdíjaztak.
1939-ben, a háború kitörése előtt azonban reaktiválták. A Franciaország feletti győzelem alkalmából vezértábornagyi
rangot kapott. A Szovjetunió elleni támadás idején az „Észak" hadseregcsoport parancsnoka. A kezdeti sikerek után,
1941 telén a front rövidítését, az északi területek feladását javasolta. Javaslatával magára vonta Hitler haragját, aki
az aktív szolgálattól való visszavonulásra kényszerítette.
23 Fritsch, Werner Freiherr von (1880—1939) német vezérezredes. Tehetséges katonaként már egész fiatalon a
német vezérkarban szolgált. 1933 után, mint vezérkari főnök, majd mint a német hadsereg főparancsnoka részt vett
a Wehrmacht kiépítésében. Nem értett azonban egyet Hitler háborús terveivel, mert úgy vélte, hogy a német had
sereg nincs eléggé felkészülve. Ezért a nemzetiszocialista párt részéről hadjáratot indítottak ellene, homoszexualitással
vádolták és 1938-ban nyugdíjba vonulásra kényszerítették. 1939-ben azonban a tisztikar nyomására visszahívták a
hadseregbe. Részt vett a Lengyelország elleni hadjáratban. 1939. szept. 22-én Varsó előtt halálos sebesülés érte.
Eleste után az a hír terjedt el, hogy maga kereste harc közben a halált.
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II. Fejezet
A) A N É M E T — L E N G Y E L

HADJÁRAT

LEFOLYÁSA

/ . Mozgósítás és felvonulás
a) Német részről a mozgósítást és a felvonulást a legnagyobb titoktartás mellett hajtották
végre. A felvonulási területtől távolabb kirakott csapatok éjjeli menetekkel jutottak felvonulási
körletükbe. Nappal rejtőzve pihentek.
Kétségtelen, hogy a mozgósítás és a felvonulás terén a németek ellenfeleiket meglepték, és ezzel
megteremtették az első kedvező alapot a hadjárat sikeres megvívásához.
Valószínűnek látszik, hogy a hadjárat megindításakor a tartalék alakulatok (a ho-ok számozása
200-on felül) még nem voltak felvonulva.
b) Lengyel részről a részleges mozgósítás titokban m á r 1939. óv tavasza óta folyt. A háború
kitörésekor a lengyel hadsereg mégis a mozgósítás legzűrzavarosabb óráit élte. Abból a körül
ményből, hogy a lengyel hadvezetőség a politikai feszültség növekedésekor az általános mozgósí
tás elrendelését követelte (Sárkány őrgy. 24 jelentése szerint már aug. 15-én), arra lehet következ
tetni, hogy a hadsereg a nem nyílt általános mozgósításra technikailag nem volt felkészülve.
A politika és a hadvezetés nem dolgozott harmonikusan, mert a politika nem odázta el a
válságot, amíg a hadsereg mozgósítása és felvonulása be nem fejeződött. E tekintetben a lengyel
politika kétségtelenül hibáztatható. A lengyel hadvezetés annyiban, hogy egyrészt nem fékezte
a politikát, másrészt mert nem használta ki a hosszan t a r t ó feszültséget hadseregének teljes
mozgósítására.
A lengyel hadvezetés a részben mozgósított csapatokat zömmel a német, — kisebb résszel az
orosz határ mentén — többnyire nem is egészen kész állapotban — felvonultatta.
II.

Haditervek

a) A német haditervet az 1. sz. melléklet16 mutatja. A messzetekintő 2. hadászati célból arra
lehet következtetni, hogy az oroszokkal való fegyveres együttműködés a hadjárat kezdetén
még nem volt rögzítve. A német haderő felvonulását és az első hadműveleti tervet a 2. sz. melléklet
tünteti fel.
A. német haditerv elvisel minden bírálatot; Kihasználva a kedvező földrajzi helyzetből adódó
koncentrikus t á m a d á s lehetőségét: megadja a módot a megsemmisítéshez szükséges döntő csaták
formai kialakításához, kis és nagy viszonylatban. Kihasználja a külső vonal előnyeit, — vállalja
annak kockázatát —, azért, hogy a hadjáratnak döntő jelleget adhasson. A Kelet-Poroszország
súlyos helyzetét a legrövidebb időn belül feloldja, a korridor gyors elfoglalásával a német politika
célkitűzését elsőnek valósítja meg. A földrajzi viszonyok (terep) nem gördítenek súlyos akadályt
a hadseregek mozgása elé. Az erőelosztás a kitűzött célnak teljesen megfelel, a zöm (-fgyorsanmozgók) a leghatásosabb irányban vannak bevetve. A német haditerv : h e l y e s h a d á s z a t i
szándék, helyes hadászati
formában.
A németek a hadjáratot kb. 40—45 hadosztállyal és 10—12 motorizált hadosztállyal kezdték
meg. összesen — berlini attachénk bizalmas megállapítása szerint — 72 ho., 12 mot. ho. és 3000
rep. gép vonult fel a lengyelek ellen. [2.o.vége]
Valószínűnek vehetjük, hogy ezen erők egy része egyáltalán nem v e t t részt a harcokban, — a
második vonalbeli ho-ok zöme tartalékot képezett, — felvonulásuk a hadjárat megindítása után
fejeződött be.
A hadjárat kezdetén bevetett német erők nagysága azt mutatja, hogy a német hadvezetőség
a koncentrikus támadásból kifolyólag adódó erőmegosztás kockázatát (nagy távolságok az egyes
csoportok között, külön-külön való megverés lehetősége) a hds. szervezésében rejlő g y o r s a 
s á g g a l l á t t a ellensúlyozottnak.
b) A valószínű lengyel f elvonulást a 3. sz. melléklet, a németek által a hadjárat alatt megállapí
t o t t lengyel hadosztályokat és azok mozgási irányát a 4. sz. melléklet mutatja.
A lengyelek a hadjárat kezdetekor még nem voltak felvonulva. A 3. sz. mellékletben feltünte
t e t t csoportosítás egy kényszerhelyzetnek fogható csak fel, mert abból semmiféle olyan tervet
kiolvasni nem lehet, amely akár támadólagosan, akár védőlegesen sikerrel biztatna. E z a fel
vonulás valószínűleg fenyegetésnek lehetett szánva a politikai feszültség alatt, de nem akarta
elárulni a valódi tervet. Az északi 3 hadsereg ereje 12 ho. + 5 lov.dd., — a déli 2 hds-é 18 ho.-J-3
lov.dd. — Kimondott súly a meginduláskor sehol sem állapítható meg. A lodzi hds. a hadjárat
folyamán 11 ho-ra, az összerő 1/3-ára dagad, de ez csak a német zöm visszahatásának fogható fel.
24 Sárkány Jenő, vitéz ilenczfaľvi vk. őrgy. 1939. május l-jétől a lengyel összeomlásig varsói magyar katonai
attasé.
25 A jelentés 19. példányához nem készültek mellékletek.
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Német részről hallott bírálat szerint a lengyel seregtestek túlnyomó zöme a német határok felé
volt előretolva; a lengyel felvonulásnak nem volt sem súlya, sem mélységi tagozása. A lengyel
hadvezetőség a háború kitörésekor nem rendelkezett semmiféle hadászati tartalékkal. Lehet hogy
ilyet a később felállításra kerülő 2. és 3. vonalbeliekből tervezték, de szeptemberül.-éntényleg
még nem létezett és később már lehetetlenné vált annak — esetleg kivonások által történő —
megalakítása.
Volt varsói katonai attachénk 2 8 tudomása szerint a lengyelek Radom körül 5, — Varsótól
ÉK-re pedig egy 3 ho-ból álló tartalékot akartak összevonni. Ez nem került megvalósításra. —
A hadsereg zömének ilymódon való felvonultatása mellett, befejezett végrehajtás esetén sem
biztatott volna á t ü t ő sikerrel.
A német hadvezetőség úgy tudta, hogy a lengyelek Kelet-Poroszország ellen támadást h a j t a n a k
végre, — a hadsereg zömét Posen tartomány területén gyülekeztetik, — attól D-re pedig védenek.
A poseni zöm a német támadások oldalozására, vagy ha azok késnek Berlin irányú t á m a d á s r a
lett volna hivatva. A valóságos felvonulástól erre a tervre csak annyiban lehet következtetni,
hogy a pomerelleni 27 hadsereget — viszonylag erősre t a r t v a — a korridorba beszorították. A kor
ridor egyébként, kétarcvonalú Maginot vonalak 2 3 nélkül, védhetetlen.
Véleményünk szerint a németek által a lengyeleknek imputait hdm. terv a németekéhez ha
sonló értékű lengyel hds. mellett az egyik legjobb megoldást képviseli és nem tartjuk kizártnak,
hogy német elképzelésből származik. A lengyel haditervnek két bázison kell alapulnia: mielőbb
ki kell kapcsolni a kellemetlenül oldalazó Kelet-Poroszországot, — nyugat felé pedig a hds.
zömének megtartása mellett mindaddig védeni kell, míg a szövetségesek működésével kapcsolato
san újabb haditérvre nyílik kilátás.
A lengyelek a hadjáratot kb. 25 ho-lyal és 8 lov.dd-ral kezdhették meg. Ez fokozatosan k b .
40 ho-nyi ós 15 lov.dd-nyi erőre szaporodhatott fel. K b . 1000 repülőgéppel rendelkeztek [3. o.
vége]
A lengyel erők végösszegeként említett szám nem fogható fel úgy, hogy azok teljes értékű
hdm. egységek lennének, mert a mozgósítás és a felvonulás megzavarása lehetetlenné t e t t e azok
kiegészítését és igen sok esetben rögtönzött módon összeállított alakulatokról volt szó.
III. A hadműveletek
Általában.

lefolyása.

A hadműveletek lefolyását — a kapott tájékoztatások és a német legfelsőbb hadvezetőség
által kiadott közlések alapján — az 5. sz. mellékletben foglaltuk össze.
A német támadás szeptember hó 1-ón a földön, levegőben és a vízen egyszerre és meglepetés
szerűen indult meg. Azokon a területeken, ahol nem voltak nagyobb erők felvonulva, a határvédő
csapatok tüntető támadásokat hajtottak végre — sokszor egészen váratlan sikerrel.
A lengyel határvédelem (nem kimondottan katonai alakulat — nemzetőrség féle, ú.n. „N.O. 2 9
szervezet", a határsávban lakókból kiegészítve) csak helyenként tanúsított gyenge ellenállást,
többnyire puskalövés nélkül visszavonult.
A lengyel határvédő csapatok közvetlenül a határ mentén futólagosan kiépített tábor szervi
erődítésben voltak védelemre felkészülve. Ezek komolyabb akadályt sehol sem jelentettek.
Az ú t az előretörő német csapatok előtt már az első n a p folyamán mindenütt megnyílott.
Ott, ahol felvonult lengyel ho-ok hátrább voltak elhelyezve, illetve a határmenti erődítés
hátrább volt telepítve, komoly harcokra csak a 2. ill. 3. napon került sor.
A német hadvezetőség a háború megkezdésekor magához ragadta a kezdeményezést és azt
mindvégig meg is tartotta.
A német részről hallott bírálat szerint a lengyel hadvezetőség már a háború legelső napjaiban
lemondott annak támadólagos vezetéséről és a hadseregeivel való jó összeköttetések hiányában
csak egész általánosságban intézkedett a Pomerellen-i, a Posen-i és a Lodz-i hds-ek visszavonu
lására a Visztuláig. I t t most megkezdődött a lengyel és a német erők közt a versenyfutás a
Visztula felé és ebben a német gyorscsapatok bizonyultak a gyorsabbnak, elzárván a hátrafelé
igyekvő lengyel hadseregek zöme előtt az u t a t a Visztulához.
A német előnyomulást kezdetben és a hadjárat későbbi folyamán is, csak a felrobbantott
hidak és átereszek fékezték bizonyos mértékig. A lengyelek mindenütt és mindent robbantottak,
még akkor is, ha annak — az áthidalt akadály csekélysége m i a t t sok célja nem volt. A német
26 Sárkány Jenő vk. őrgy.
27 Pomorze (Pomeránia).
28 Andre Maginot francia hadügyminiszter javaslata alapján 1927—1939 közt a francia—német és a francia—
luxemburgi határ mentén 750 km hosszan kiépített, igen jól felszerelt erődvonal.
29 Obrena Narodowa (ON): Lengyelországban 1936—1939 közt fennálló, területi alapon szervezett, milíciaszerü
fegyveres testület. Célja: diverziók esetén és karhatalmi feladatoknál segítséget nyújtani a hadseregnek. 1939-ben az
1600 tisztet és 50 000 főnyi legénységet számláló ON 83 zászlóaljra tagozódott, amelyek 16 dandárba, ill. féldandárba
voltak szervezve.
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•csapa tok az akadályokon átgázoltak, ill. ahol ez nem volt lehetséges ott a műszaki csapatok
szűk séghidakat építettek, olyan gyorsan, hogy a lengyel rombolások a német előnyomulás szempontjából komoly késedelmet sehol sem okoztak.
A német repülők a hadjárat első két napja alatt kivívták az abszolút légi fölényt. Elpusztították
a lengyel repülő alapokat, a le. légvédelem zömét és a levegőben megjelenő lengyel repülőket
megsemmisítették. A német repülőknek köszönhető a lengyel vasutak olymérvű megrongálása,
hogy azok többé felvonulás szempontjából nem jöhettek figyelembe, — a lengyel állami hír
hálóz a t elpusztítása révén, valamint a lengyel hadvezetőség állandó költözködésre való kényszeri tése révén: a lengyel felső vezetés kikapcsolása. A német csapatoknak a hadjárat [4.o.
vége ] t a r t a m a alatt a lengyel légierőkkel nem kellett számolni, a lengyeleknek viszont a német
rep. erők szinte korlátozás nélküli hatását kellett elviselniük.
Általában a hadjárat 3., 4. és 5. napján sikerült a németeknek a lengyelek ellenállását megtörni,
á t j u t o t t a k legnagyobbrészt az erődvonalakon és megnyílt az ú t a gyorsanmozgók részére. A né
m e t hadműveletek ettől kezdve legnagyobbrészt az üldözés, a lengyeleké a kikényszerített vissza
vonulás jellegét viselik magukon.

Magyarországra

menekült lengyel harckocsizók

A német gyorsanmozgók általában gyorsan megtörték az ellenség ellenállását, majd messze
a n n a k hátába előretörtek. Kikapcsolták a lengyel középső vezetést, lehetetlenné tették a tervszeri! anyagi ellátást és hatásosan közreműködtek mindenütt a lengyel csapatok bekerítésében.
A német páncélos csapatok támcdásbeli fölénye maximális teljesítményt megkívánó próbának sehol
sem l ett alávetve. A hadjárat egyik jellegzetessége, hogy több arcvonal alakult ki egymás mögött.
A lengyelek a hadjárat folyamán komolyabb sikereket csak 10-én és 12-én a Bzura mentén
a 8. hds. csapataival szemben értek el. Ez a krízis azonban semmi esetre sem tekinthető az egész
néni et haderő, hanem csak a 8. hds. krízisének.
A néniét hadvezetés haditerve nagyban és egészben változatlanul került végrehajtásra. Lengyel
rész ről a felső vezetés a hadjárat 4. napjától kezdve megszűntnek mondható és így tervszerű
vez etésről sem beszélhetünk.
A német—lengyel hadjárat szeptember 18-ával befejezettnek tekinthető. A lengyel hadsereg
sors a már a 8. napon eldőlt.
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Összefüggő arcvonalakat a hadjárat alatt csak ott lehet találni, ahol erősebb volt a len gyei
ellenállás. Az ellenállás megtörése után a német csapatok az utak mentén oszlopokban nyomu ltak
előre, csak összeköttetést t a r t v a az egyes részek között.
A német hátország — gyakorlati értelemben véve — sehol sem vált hadszíntérré — m é g a
repülők révén sem.
A hadműveletek lefolyása az egyes hadseregeknél:
A 1 4 . h d s - n e k nem sikerült — az eredeti terv szerint — a Krakkó-tói Ny-ra lévő el lenséget bekeríteni és megsemmisíteni, mert a Kárpátok-on át támadó erők (hegyi csapatok!) c s a k
lassan jutottak előre. A lengyel déli hds. — hogy magát az átkarolás veszélyéből kivonja, na
gyobb ellenállás kifejtése nélkül vonult vissza. Zömével a Przemysl, Lemberg, 30 Tomaszo w és
Zamosce körüli harcokban fogságba esett, részei Magyarország-ra és Romániába kerü ltek.
A 14. hds.
zöme
12 nap
alatt
3 6 0 km-t
tett
meg.
(Sambor, Ja wor o w v o n a l á i g ) a m i napi
3 0 km-es
átlagtelesítménynek
f e l e l m eg..
H a tekintetbe vesszük, hogy a csapat ezt harcolva és nehéz terepen — a Kárpátok északi nyúl
ványait harántirányban keresztezve — t e t t e meg, a teljesítmény értéke még csak növekszik.
A 1 0 . h d s . csapatai I X . 4-én Czestochau 31 -nál elfogták a 7. lengyel ho-t, I X . 9 — 1 3 .
között Radom-tól DK-re bekerítették mintegy 4—5 ho-t, résztvettek Lublin elfoglalásáb an és;
Siedlec-től 32 D-re küzdő erők körülzárásában. A 8. hds. Bzura menti krízisét a 10. hds. óriási
menetteljesítményekkel előrehozott részei — 2 mo. ho. és egy ho. — oldották fel. A hds. részt
v e t t Módiin és Varsó [Ő.o.vége] körülzárásában.
A 10. hds. motorizált részei Varsót I X . 8-án érték el. (250 k m — 8 nap alatt) Részekkel szep
tember 9-én, nagyobb erőkkel 11-én átlépte a Visztulát.
A hds. zömének átlagteljesítménye 25—30 km között mozog.
A 8 . hds.
csapatai 9-ig kikényszerítették az átkelést a Warthe 3 3 és a Bzura folyókon.
A 8. hds. gyors előnyomulása elvágta a lodzi, poseni és pomerelleni hds-ek Varsó felé visszavonulómintegy 10 ho-nyi erős tömegét. Ezeknek az erőknek D. és DK. irányban végrehajtott t á m a 
dásai a 8. hds-et a Bzura mögé dobták vissza. A 8. hds. balszárny (X) hďt-e É . irányú arcvonallal
óriási kiterjedést t a r t o t t és helyzete kritikus volt. Egy egységes támadás a bekerített lengyel
erők részéről igen kellemetlen helyzetet teremthetett volna a 8. hds. számára. A visszavont
X I I I . hdt. és a 10. hds. Sochaczew-hez vont 2 motorizált és egy gy. ho-a 13-ig tisztázták a hely
zetet.
A Bzura menti bekerítő csata részletes leírása a B . fejezetben van.
A 4. hds.
a 3. hds-nek Graudenz 34 felé előretörő részeivel együtt szept. 4-én elvágta a.
lengyel korridor hadsereget. 6-ig a Tucheler Heide-n 35 2 ho-t és egy lov. dd-t elfogott. A továbbiak
ban a hadsereg feladatának megfelelően D K irányban nyomult elő és tevékeny részt v e t t a
Bzura menti bekerítő csatában. Részei 20-ig teljesen kézbe vették a korridort.
Az utolsó lengyel ellenállás október hó 1-ón a Hela félszigeten t ö r t meg.
A 3 . hds . szept. 7-én elérte a Narew-et, 8—11 között a Bug-ot. Résztvett Módiin és Varsó
bekerítésében. A hds. Lomza-n és Ostroleka-n át előnyomuló részei 13-án bekerítették a 18.
lengyel ho-t. 16-án motorizált részei Wlodawá-nál találkoztak a 14. hds. előnyomuló részeivel.

B) A V I S Z T U L A É S A B Z U R A
KÖZÖTTI
B E K E R Í T Ő C S A T A 1 9 3 9 . I X . 8. É S 1 3 . K Ö Z Ö T T
A lengyelországi hadjárat első hete után a német gyorscsapatok által már a hátában is m e g 
t á m a d o t t visszavonuló lengyel erők bekerítése kezdett mindinkább fenyegetővé válni.
Különösen a német déli és északi hadseregcsoportok belső szárnyai közötti hézagban t a r t ó z k o d ó
lengyel haderőkre vált veszélyessé a helyzet. Ezen haderők elsősorban a lengyel arcvonalból
amúgy is előreugróan felvonultatott Posen-i lengyel hadseregből, a visszavetett Lodz-i lengyel
hds-nek észak felé kitért részeiből, valamint a Pomerellen-i lengyel hds-nek a VISZTULA déli
partján visszavonuló részeiből állott. Utóbbi lengyel hds. részei ugyanis beszorultak a „korr idor'"
északi részébe, míg a zöme a VISZTULA mindkét partján vonult vissza VARSÓ irán yába.
Ez a VISZTULA déli partján visszamenő mintegy 10—11 hadosztálynyi lengyel tömeg eleinte
a déli német hds. csop. északi szárnyával (a 8. német hds-el) szinte párhuzamosan ment vissza,.
míg az őket túlszárnyaló és feléjük bekanyarodó német csapatok által az alsó BZURA átjár óinál
meg nem lettek állítva. Ezen lengyel erőket délről a német 8. hds., északról a német 4. h d s .
30
31
32
33
34
35

Lvov/Lwów.
Czestochowa.
Siedice.
Warta.
Grudziadz.
Dombvidék Gdansktól nyugatra a Korridorban.
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s z o r í t o t t á k [6.o.vége] m i n d j o b b a n össze és e z e n k í v ü l m é g bele is k e r ü l t e k a V I S Z T U L A é s a
B Z U R A k ö z ö t t i , V A R S Ó felé m i n d j o b b a n s z ű k ü l ő s á v b a .
S z e p t e m b e r 9.-ig a n é m e t 4 . h d s . e l é r t e é s z a k r ó l a V I S Z T U L Á T . A z e l ő t t e v i s s z a v o n u l ó P o m e rellen-i lengyel h d s . egy része M O D L I N - b a j u t o t t , a V I S Z T U L A északi p a r t j á n visszavonulók
m á s i k része a B Z U R A t o r k o l a t á n á l lévő h a t a l m a s V I S Z T U L A hídon á t p a r t o t v á l t o t t (oktalanul
f e l r o b b a n t v á n m a g u k m ö g ö t t a h i d a t ) és a V I S Z T U L A b a l p a r t j á n — M O D L I N és V A R S Ó
k ö z ö t t m e g á l l v á n i g y e k e z e t t a k é t e r ő d k ö z ö t t i ö s s z e k ö t t e t é s t b i z t o s í t a n i . A n é m e t 8. h d s . b a l
s z á r n y h a d t e s t e — a X . h d t . — ezen i d ő p o n t i g , a P I A T E K és L O W I C Z - i B Z U R A - á t j á r ó k elfog
l a l á s a u t á n , I X . / 9 - é n h a j n a l b a n , erős t ü z é r s é g i e l ő k é s z í t é s u t á n m e g r o h a n t a S O C H C Z E W - e t é s
i t t k b . 2000 f o g l y o t e j t e t t és k b . 100 l ö v e g e t z s á k m á n y o l t . A z ily m ó d o n a X . h d t . b i r t o k á b a 
j u t o t t B Z U R A - h i d a k a z o n b a n előzőleg m á r m i n d fel l e t t e k r o b b a n t v a a z o n lengyel e r ő k á l t a l ,
a k i k n e k m é g s i k e r ü l t a b e k e r í t é s elől V A R S Ó felé e l m e n e k ü l n i . E z z e l a P o s e n - i és P o m e r e l l e n - i
l e n g y e l h d s - e k z ö m é n e k a b e k e r í t é s e befejezést n y e r t és i t t a k ö v e t k e z ő h e l y z e t a d ó d o t t : ( 1 . s z .
vázlat)
M i n t a v á z l a t b ó l is k i v e h e t ő , a 8. h d s - n e k g y o r s e l ő r e n y o m u l á s a igen m e g h o s s z a b b í t o t t a a
s z á r n y — ( X ) h d t . s z a b a d o l d a l á t , m e l y a k í m é l e t l e n eréllyel v é g r e h a j t o t t e l ő r e t ö r é s f o l y a m á n
s z i n t e v é d t e l e n m a r a d t a k k o r , m i d ő n [Ť.o.vége] e z e n o l d a l k ö z v e t l e n s z o m s z é d s á g á b a n e g y k b .
1 0 — 1 1 h o - n y i l e n g y e l erő á l l o t t a r á n y l a g k i s t e r ü l e t e n b e k e r í t v e . A l e n g y e l felső v e z e t é s n e k m o s t
t é n y l e g m é g a l k a l m a lett volna a n é m e t e k előretörését megállítani, h a megszervezte volna ezen
l e n g y e l e r ő k n e k — i t t v o l t a P o s e n - i és P o m e r e l l e n - i l e n g y e l h d s - e k z ö m e ós a k é t h d s . p k . K u t r z e b a 3 6 és B o r t n o u s k y 3 7 t b k - o k b e k e r í t v e — egységes v e z e t é s é t és jól ö s s z e f o g o t t , v a l a m i n t t ü z é r 
ség á l t a l egységesen t á m o g a t o t t h a t a l m a s t á m a d á s t h a j t o t t a k v o l n a v é g r e k b . K U T N O — Z Y C H L I N k ö r n y é k é r ő l P I A T E K - e n á t a n é m e t 8. h d s . o l d a l á b a . T a l á n m e g i s m é t l ő d h e t e t t v o l n a m é g e g y s zer a „ V i s z t u l a m e n t i c s o d a " ( D a s W u n d e r a n d e r W e i c h s e l ) a m i k o r is 1 9 2 0 - b a n P i l s u d s k i 3 8
h a s o n l ó o l d a l t á m a d á s s a l á l l í t o t t a m e g és v e r t e v i s s z a a v ö r ö s h a d s e r e g e t , m e l y a k k o r É K felől
G r o d n o - n á t t á m a d v a és a l e n g y e l e k e t m a g a e l ő t t h a j t v a m a j d n e m 20 k m - r e k ö z e l í t e t t e m e g m á r
V A R S Ó - t . A k k o r Pilsudski a visszavonuló lengyelek egy részét oldalt k a n y a r í t v a v e t t e vissza
és a z ily m ó d o n k i v o n t e r ő k k e l o l d a l b a t á m a d t a és v i s s z a v o n u l á s r a k ó n y s z e r í t e t t e a v ö r ö s ö k e t .
P e d i g R y d z S m i g l y 3 9 m a r s a l l a k k o r is o t t v o l t m é g h o z z á a P i l s u d s k i á l t a l ö s s z e v o n t e r ő k e g y
r é s z é n e k — k é t légiós h o - n a k — ő v o l t a p a r a n c s n o k a . D e a m a r s a l l b ó l m o s t h i á n y o z t a k P i l 
s u d s k i v e z é r i e r é n y e i : a h e l y e t t , h o g y m e g s z e r v e z t e v o l n a és i r á n y í t o t t a v o l n a a K U T N O k ö r n y é 
k é n a V I S Z T U L A és a B Z U R A k ö z ö t t b e k e r í t e t t l e n g y e l e r ő k o l d a l t á m a d á s á t a 8. n é m e t h d s .
o l d a l á b a , c s a k s a j á t t ö r z s é n e k b i z t o n s á g á r a g o n d o l t . P e d i g e z e n V I S Z T U L A és B Z U R A k ö z ö t t i
l e n g y e l e r ő k t ő l k b . 100 k m - r e D K - r e R A D O M - n á l u g y a n c s a k j e l e n t ő s l e n g y e l e r ő k á l l o t t a k
h a r c b a n . H a m e g s z e r v e z t e v o l n a e z e n k é t h a t a l m a s l e n g y e l c s o p o r t n a k a 8. é s a 10. n é m e t
h d s - e k b a l , ill. j o b b o l d a l a elleni t á m a d á s a i t úgy v a l ó s z í n ű l e g m e g á l l í t o t t a v o l n a ezen k é t h d s .
előr e t c r é s é t és i d ő t n y e r h e t e t t v o l n a . A m a r s a l l a z o n b a n m e g s e m k í s é r e l t e é r v é n y e s í t e n i b e f o l y á 
s á t , h a n e m ellenkezőleg t ö r z s é v e l m é g t á v o l a b b r a v o n u l t V A R S Ó - t ó l .
A b e k e r í t e t t lengyel h a d s e r e g e k p a r a n c s n o k a i — K u t r z b a és B o r t n o u s k i t á b o r n o k o k — n e m
t u d t a k m e g e g y e z n i e g y k ö z ö s t á m a d á s t illetőleg. K u t r z b a t á b o r n o k v é g ü l é j n e k idején m o t o r 
oson a k o n ^ V A R S Ó - b a s z ö k ö t t . A m a g u k r a h a g y o t t ö s s z e k e v e r e d e t t l e n g y e l e r ő k k ö z ö s i r á n y í t á s
n é l k ü l , k ü l ö r b ö z ő i r á n y o k b a és k ü l ö m b ö z ő i d ő p o n t o k b a n h a j t o t t á k v é g r e t á m a d á s a i k a t . Ezek
m á r nem a német előretörés megállítását
célozták, hanem kizárólag a bekerítő gyűrű
szétrobbantását
és cs a k k i z á r ó l a g a s a j á t m o z g á s i l e h e t ő s é g e k elérésére i r á n y u l t a k . í g y a z t á n a z e g y m á s t ó l f ü g g e t l é n ü l és egységes s ú l y n é l k ü l v é g r e h a j t o t t t á m a d á s o k n e m h o z t á k m e g a l e n g y e l e k s z á m á r a a
vár t eredményt.
36 Kurtzeba, Tadcusz (1886—1947) lengyel altábornagy. Katonai pályafutását az osztrák—magyar hadseregben
kezdte. Lengyelország függetlenné válása után a lengyel vezérkarban szolgált, majd több magasabb parancsnoki
posztot is betöltött. 1939-ben a Poznaň környéki lengyel hadseregcsoportosítás parancsnoka. A Bzura menti bekerítő
csatában (1939. szept. 10—12.), mint rangidős tábornok átvette a pomerániai hadsereg maradványainak vezetését is,
a: o.iban nem sikerült feltartóztatnia a német előrenyomulást. 1939. szept. 22-től a varsói lengyel csapatok parancsnoka.
Varsó eleste után német fogságba került.
37 Bortnowski, Wladislaw (1891—1960) lengyel altábornagy. Katonai pályafutását az I. világháború idején a köz
ponti hatalmak oldalán küzdő lengyel légióban kezdte. 1922-ben elvégezte a párizsi katonai akadémiát, majd a lengyel
hadseregben különböző vezérkari és parancsnoki posztokat töltött be. A lengyel—német háború kitörésekor a pomerá
niai lengyel hds. parancsnoka. Visszavonuláskor a Bzura menti bekerítő csatában sebesülten német fogságba esett.
38 Pilsudski, Jézef (1867—1935) lengyel marsall és diktátor. 1892-től a Lengyel Szocialista Párt nacionalista jobb
szárnyának egyik vezetője, majd vezére. Szervezője a párt azon fegyveres osztagainak, amelyek Oroszország ellen
a központi hatalmak oldalán vettek részt az I. világháborúban. 1918—1922 közt az újonnan megalakult lengyel állam
vezetője és a lengyel hds. főparancsnoka. 1920—1921-ben irányítója a Szovjet-Oroszország ellen folyó intervenciós
háborúnak. 1923-ban visszavonult a politikai élettől. 1926-ban azonban fegyveres osztagai élén puccsot hajtott végre,
és Lengyelország diktátorává kiáltotta ki magát. Haláláig hadügyminiszter és a lengyel hds. főfelügyelője. Többször
volt miniszterelnök. Belpolitikájában a haladó erők ellen lépett fel. Külpolitikában 1934-től a Németországhoz való
közeledés híve.
39 Rydz Swiglp, Eduard (1886—1941) lengyel marsall és politikus. Az I. világháború idején a központi hatalmak
oldalán küzdő lengyel légió tagja. A szovjet—lengyel háború alatt, 1920—1921-ben a lengyel hds. felügyelője. Pilsudski
halálát követően, 1935-től a lengyel hds. főfelügyelője. Németország támadása után, 1939. szept. 17-én elhagyta a
hadsereget, ameívnek főparancsnoka volt és Romániába menekült. 1941-ben titokban visszatért Varsóba, ahol meg
halt.
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A szeptember 10-én és 11-én végrehajtott lengyel támadások irányait az alábbi vázlat m u t a t j a :
(2. sz. vázlat) [8.o.vége]
A 8. német hds. mely érezte a szabad oldalát fenyegető veszélyt és szinte várta a lengyelek
oldaltámadását most súlyos válságba került. A német 8. hds. pság. kénytelen volt messze előre
j u t o t t ho-okat D-i és Ny-i irányba ismét visszavenni. Kérésére tartalék ho-ok lettek hátulról
előreirányítva és a német 10. hds-nek már VARSÓ előtt álló gyorsan mozgó seregtesteinek egy
része (2 mot.ho. és később még 1 ho) lett visszafordítva nyugati irányba. Amíg ezen mozdulatok
végrehajtást nyertek addig páncélos erők lökéseivel (Panzerstösse) és a német tüzérség összefogott
tüzével igyekezett megállítani a 8. német hds. oldala elleni támadásokat, melyek már kivetették
a németeket a BZURA menti hídfőállásaikból P I A T E K , LOWICZ és SOCHCZEW-nél.
Szeptember 11-én azután megindultak a visszavett, előrehozott ill. visszafordított német 8.és
10. hds. beli erők koncentrikus támadásai DNY, D és DK-ről; bezárta a gyűrűt a 4. német hds-nek
É N Y felől megindított támadása.
A német seregtestek támadási irányait az alábbi vázlat mutatja. (3. sz. vázlat)
Ezen német támadások most már GABIN—OSMOLIN—ILOW és a VISTULA közé szorí
t o t t á k össze a bekerített lengyel erőket. Az összezsúfolt lengyel erőkre most sorozatos bombatáma
dásokat és hatalmas tüzérségi tüzet zúdítottak és ezzel végleg megtörték a lengyelek ellenállását.
A foglyok száma meghaladta a 200 000 főt ezzel méreteiben kétszeresen felülmúlva a tannenbergi
csatát. 4 0 [9.o.vége]
III.

Fejezet

BEVEZETÉS
A bizottság tisztában van azzal, hogy idegen háborúból csak helyes átértékelés után lehet helyt
álló tapasztalatokat levonni.
A leírt tapasztalatok tehát nem általánosíthatók. A német fölény — anyagban, erkölcsben, a
vezetés terén és a levegőben, — a lengyel készület lenség és szervezetlenség, — a hadszíntér sajá
tossága és még az igen kedvező időjárás is — különleges helyzetet teremtettek (a) lengyel—német
hadjárat folyamán, az adódó tapasztalatokat t e h á t a normális viszonyok síkjára kell vetíteni
felhasználás előtt.
Tekintetbe kell még venni azt a körülményt is, hogy a bizottság tapasztalatainak szerzésénél
idegen benyomásokra és mások elbeszéléseire volt utalva. [lO.o.vége]
A) T A P A S Z T A L A T O K

A VEZETÉS

SZEMSZÖGÉBŐL.

1. Általában
A lengyel hadjáratban a német vezetés oly teljesítményeket m u t a t o t t fel, amelyekre a had
történelemben még nem volt példa. A viszonylag igen nagy gyorsasággal mozgó hatalmas német
hadsereget csak feszes vezetéssel lehetett összefogni és tervszerűen egy cél felé f ordítani. Megkönynyebbítette és egyáltalán lehetővé t e t t e a német vezetés eme munkáját a hadsereg harmonikus és
tökéletes szervezete, valamint az alapos békekiképzés, amely mindenkit pontosan megtanított a nagy
gépezet keretén belül végzendő munkájára és így a vérrel való tapasztalatszerzést emberben és
időben jórészt megtakarította. A német hadsereg tágabb értelemben vett harceljárása módot ad a
fegyvernemek és a szolgálati ágak egymást teljesen kiegészítő összműködésére és így a hadsereg
szervezetében rejlő energiákat — belső fékezés nélkül — maradéktalanul érvényre tudta juttatni.
A lengyel hadvezetés minden tekintetben általában véve csak negatívumokkal tudott szolgálni.
A vezetést rövidesen kiejtette a kezéből. Irányítás hiányában a hadsereg szétesve küzdött s ha
a csapat — mint azt a németek is elismerik — hősiesen is harcolt, ezek az erőfeszítések a tervszerűtlenség m i a t t összegeződni és eredményt elérni nem t u d t a k . (Jellemzésül a lengyel veze
tésre: A K u t n o körül bezárt erőknél 2 hds. pk. volt, K u t r z b a és Bortnowsky. Ezek a tennivalókat
illetően nem t u d t a k megegyezni. Az erősebb egyéniségű Bortnowsky nem rendelte magát alá
az idősebb Kutrzba-nak. Külön-külön cselekedtek. Kutrzba a teljesen körülzárt csapatokat
otthagyva éjszaka a Vistulán Varsóba szökött — o t t fogták el.)

40 1914. aug. 26—30-án a kelet-poroszországi Tannenbergnél zajlott le az I. világháború egyik legnagyobb csatája
a keleti hadszíntéren. Hindenburg német tábornagy bekerítette és szétverte az előretörő 2. orosz hadsereget, amely
halottakban és sebesültekben 70 000, hadifoglyokban 100 000 főt vesztett.
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2. Hadászati

vezetés

A német—lengyel hadjárat hadászatát — a világháborúhoz viszonyítva — a repülők és a
-motorizáció befolyásolták.
a) A légi
erők
m ű k ö d é s e nem h o z o t t e g y m a g á b a n d ö n t é s t , de a
n é m e t e k r é s z é r e döntő
szerepű
előnyt
b i z t o s í t o t t . C s a k az ö s s z haderő
egységes
alkalmazása
hozza
meg a
döntést.
b) A motorizáció hihetetlen ütemű és lendületű mozgó háborút eredményezett, megadta a lehető
séget a kezdeményezésnek állandó kézben tartásához, — a vezéri géniusz érvényesüléséhez és a
gyors döntéshez.
c) A repülők ós a gyorsanmozgók a „váratlan" együtthatóját a hadviselésben növelték. A sem
leges szomszéd nem jelent többé biztonságot, mert átrepülhető.
d) Bizonyos fokig új tényezőnek lehet felfogni a hadászati vezetés terén a hátország szerepét.
A hátország szervezetének felbomlása lengyel részről az összeomlás egyik oka volt. A s a j á t
h á t o r s z á g m e g v é d é s é v e l és az e l l e n s é g e s h á t o r s z á g e l l e n i m ű 
v e l e t e k v e z e t é s é v e l a v e z é r m ű k ö d é s i [11. o. vége] t e r ü l e t e
meg
nagyobbodott.
A lengyel államterület a hadjárat kezdetekor nem volt hadászati meglepetés ellen védve. Nem
voltak határerődítései, nem volt komoly határvédelme, nem voltak alapos légvédelmi előkészü
letek, nem volt legalább védelemre kész hadserege, ami nem utolsó sorban annak is tudható be,
hogy hírszerzése nem működött kifogástalanul.
e) A lengyel katonai vezetés vagy rövidlátó volt, vagy nem t á r t a fel őszintén a katonai helyzetet
a lengyel politika előtt. Az az embernek az érzése, hogy i t t egy óriási va banque játék folyt!
Erre semmiféle külföldi biztatás nem szolgálhat mentségül. Még akkor sem, ha az ország vezetői
elhatározták, hogy a nagy szövetségi rendszer keretében — a legtávolabbi célok érdekében —
az országot áldozatul dobják. Ennek az áldozatnak csak akkor lett volna értelme, ha e révén
a németeknek minél nagyobb veszteséget okozhattak volna. De erre nem is volt szükség, mert
helyes vezetés mellett, — ha az ország területének egy részét fel is kellett volna áldozni, — min
den bizonnyal mód nyílott volna védekezésre addig, amíg a szövetségesek segítségével új hadi
tervet lehetett volna csinálni.
f ) A lengyel katonai vezetés hibájául róható fel az is, hogy a szövetségesek segítségének konkrét
biztosítása nélkül — szabadjára engedte a politikai vezetést. A háborút megelőző politikai helyzet
ismeretében valószím'ínek vehetjük, hogy a lengyel vezetésnek módjában lett volna erre az
angolokat és a franciákat rászorítani.
g) A lengyel hátországban az ellenséges repülők működése következtében a vasút és az állami
híradás f elmondta a szolgálatot. Mindkettő szinte megoldhatatlan nehézségek elé állította a lengyel
vezetést. A hadsereg nem t u d t a befejezni a mozgósítást és felvonulást, megakadt az anyagi
utánpótlás és nem t u d t á k a veszélyeztetett területeket kiüríteni. A híradás megszűnte egyaránt
bénította a katonai és a polgári vezetést.
A tapasztaltak alapján fel kell tételeznünk, hogy még megfelelő légvédelem mellett is ezek a
szervek oly érzékenyek és olyan könnyen béníthatok, hogy kikapcsolódásuk esetére megfelelő kisegí
tésről gondoskodni kell.
h) Vezetési elvek szempontjából:
A hadjárat beigazolta, hogy a h a d á s z a t f o r m á i a l a p j u k b a n n e m v á l t o z 
t a k m e g , legfeljebb — a korszerűség okozta eltolódások m i a t t — a hatások bizonyos átérté
kelésére van szükség.
A tapasztalatok megerősítették azt a feltevést, hogy a külső vonal hadműveletei*1 korszerű
viszonyok között nyertek jelentőségükben s hogy a belső vonalon™ vezetett Ivxdműveletek nehezebbé
váltak. A belső vonal — korszerű erődítések nélkül — csak igen nagy kiterjedés mellett hasz
nálható ki. (Kis államok t ö b b arcvonalas háborúja nehezebbé vált)
A sikerült áttörés kiaknázásának lehetősége a repülők és a moto-mechanizált seregtestek alkal
mazása révén megnövekedett. Ezek működése megkönnyíti a betörésnek áttöréssé való fejlesz
tését és hatásosabbá teszi az üldözést.
Teljes sikert továbbra is csak az átkarolás (bekerítés) hoz. Az ellenség zömének hadászati
értelemben v e t t bekerítése egy bizonyos mértékig a visszavonulásra és anyagi ellátásra alkalmas
vasutak és u t a k elrombolása által is megvalósíthatónak látszik, (merőleges átkarolás csapatok
nélkül). Egyébként a csapatokkal végrehajtott merőleges átkarolás kérdésére a hadjárat nem
a d o t t választ. [12. o. vége]
A hadászati Jialogató védelem (manoeuvre en retraite) eredményes végrehajtásának a lehetősége
határozottan csökkent, ha nem gyorsanmozgók állnak gyorsanmozgókkal szemben.
Válságok sikeres leküzdésénél a repülők felderítésükkel és harci erejükkel, a gyorsanmozgók
pedig gyors eltolási lehetőségükkel a vezetésnek nagy segítségére vannak. Ily módon vált csak
41 Külső vonal: több irányból való támadás akár egy szövetségi rendszer, akár egy ország, akár egy hadsereg ellen.
42 Belső vonal: több irányból jövő támadás ellen egy központi terület védelme.
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lehetővé a németek részére az ellenséges hátország felé 3—4 lépcsőben — sokszor egymástól
100 km-es távolságra — vívott harc.
Német elképzelés szerint a gyorscsapatok ( = páncélos és motoros ho-ok) mozgó háborúbani
alkalmazása megfelel azoknak az elveknek, amelyek szerint a lovasság lett volna alkalmazandó :
— kihasználva nagy hadászati és harcászati mozgékonyságukat a csaták és ütközetek döntő jelle
gének kialakítására (átkarolásra és bekerítésre) hivatottak, a gyenge ellenállást megtörik és úgy
nyitnak maguknak u t a t , erős ellenállás esetén inkább megkerülik az ellenséget. (Egyébként a
páncélos csapatok vannak hivatva a legerősebb ellenállás megtörésére.)
A hadjárat igen sok példát m u t a t o t t fel arra nézve is, hogy a gyorsanmozgó seregtestek teljesen
önállóan a hátországba mélyen behatolva, annak szervezete ellen küzdöttek, anyagi erkölcsi erejét
bénították! (Gyorsanmozgó raid-ek! Az első páncélos csapatok szeptember 8-án elérték Varsót és
ezzel a lengyel erkölcsi ellenállás megtörésében nagyban közreműködtek.)
3. Harcászati vezetés
a) A szélsőséges súlyképzés a német tapasztalatok szerint a legszebb eredmények és sikerek
forrása volt.
b) A fegyvernemek összműködését — a szervezett harcot — o t t ahol komoly ellenállásról van
szó, okvetlenül biztosítani kell. A motor bekapcsolódása inkább csak a harcon kívüli cselekmé
nyek gyorsabb végrehajtását t e t t e lehetővé. A szorosan v e t t harcban csak a szervezettség rová
sára lehet növelni a gyorsaságot. A németek a gyorsaságra való törekvés dacára is — a nehezebb
harcoknál — meglepően sok időt adtak az előkészületekre.
A gyság. és a t ü . közötti összműködés a németeknél kiváló volt. A ho. tü-et harcban egységesen
vezették és csak ritkán osztották fel (Pl. különleges feladattal a gyalogsághoz beosztott t ü .
a gyors előrenyomulás alatt — kivétel). Többször az egész hadtesten belül egységesen szervezték
meg és vezették a t ü . előkészítést. Nagyobb támadásoknál úgy a h d t . mint a hds-hez is magasabb
t ü . törzseket vetettek be az egységes t ü . vezetés megszervezéséhez. (Varsó, Módiin) Előfordult,
hogy egyes magasabb t ü . pk-okat mint hcsop. pk-okat is alkalmaztak. (Pl. IX/9-én Sochaczewnél
h d t . t ü . pk. a h d t . közv. tü-séggel és egy neki alárendelt gy. ezreddel t á m a d o t t mint hcsop. pk.
egy ho. keretén belül.)
Elg. oldaltámadások lefogására eredményesen alkalmazták a németek az összpontosított t ü .
tüzet és a hk. ellentámadásokat. („Panzerstösse" — Piatek elleni le.tád. letörése IX/9-én és
10-én.)
A lengyel tüzérség a németek véleménye szerint azért nem volt elég hatásos, mert nem egysé
gesen alkalmazták, hanem felosztották.
c) Az üldözés megerősödése előtérbe tolja a tervszerű visszavonulás elrendelését akkor, ha a siker
reménye szétfoszlott. A németek által kikényszerített lengyel visszavonulások a legtöbbször az
erők felmorzsolódásához, szétszóródásához vezettek. [13.o.vége]
d) Gyalogság és a lovasság Iwlogatása a gyorsan mozgókkal (pc. és mot. ho-okkal) szemben
lengyel részről nem bizonyult eredményesnek. A mozgásbeli fölény i t t látszólag teljes mértékben
és döntően érvényesül.
e) Általában a lság-ot a moto-mechanizált csapatokkal szemben nem lehet eredményesen
alkalmazni. Azt viszont elismerik a németek, hogy a le. lovasság a gyalogságnak (8. hds. csapa
tainak) sok kellemetlen percet szerzett. A németek részéről csak egyetlen lov. dd. v e t t részt a
hadjáratban — Kelet-Poroszország K. határán. Tájékoztatóink szerint nem játszott különös
szerepet. Érdekes az a német tisztek részéről elhangzott vélemény: „Mit Kavallerie greif t m a n
nicht an, mit Kavallerie droht m a n nur." 4 3
f) Az egyik pc. h d t . (XV.) pságnál nyert információink szerint a hadműveletek kezdetén a
pc. hdt. a gyalogho-ok mellett lett bevetve. Rést ü t v e az ellenséges ellenálláson, gyorsaságának
teljes kihasználásával t ö r t előre. Biztosítása főleg az igen beható földi és légi felderítésből állott.
A lengyel oldaltámadások ellen fő védekezésük a gyors mozgás volt. A gyorsan mozgó seregtestek
harcászati vezetése általában nehéz volt. Sok válságos helyzet adódott, amikor 100—200 km-re
voltak a gy. ho-ok előtt. A feszes vezetésre minden eszközt felhasználtak — igen sokszor a vkf.
rep.gepen személyesen indult a ho. pk-hoz. A válságos helyzetekben igen nagy meneteket t e t t e k
meg és minden tűzgépüket: a lgv. ágyút ós pc. elh. ágyút is a gyság. elleni harcba vetették be.
Az anyagi veszteség aránylag csekély, a tiszti veszteség aránylag nagy volt.
A mot. csapatok oldalaiknak érzéketlenségével t ű n t e k ki. A messze előretolt mot. alakulatok
éjjelre nem mentek be a falvakba, hanem a terepen 4 4 kisebb csoportokban, teljesen körbe való
biztosítás mellett éjjeleztek.

43 A lovassággal nem támadunk, a lovassággal csak fenyeget ünk.
44 A „terep" szót a jelentés olvasói közül valaki ceruzával a iáhuzta és a bekezdés mellé odaírta: „Terepjáró gép
kocsik!".
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Igen hasznosnak és jól alkalmazhatónak bizonyultak a mkp.zlj-ak. Óriási mozgékonyság mel
lett igen nagy tűzerőt képviseltek. (Egy mkp. zlj. megfordulása menetoszlopban 2 perc, — egy
pc. ho. megfordítása rossz úton egyszer egy egész éjjelt v e t t igénybe.)
g) A német alsó vezetést általában a gyorsaság és a kíméletlen eróly jellemezte. A vezetők saját
személyüket elsősorban vetették be. (L. még 5. a l a t t a hds. erkölcse c. fejezetet.)
4. A vezetés technikája

szempontjából

1. A gyors háború a felsőbb parancsnokságokat is gyakori állásváltoztatásra kényszerítette*
A németeknél, ahol a híradás lépést t u d o t t tartani, ez nem jelentett különösen hátrányt. A lengyel
legfelsőbb és felső vezetést viszont megbénította.
A 8. hds. egyik h d t . pság-a átlagban 2 naponként változtatott állást.
2. A gyors hdm-eknek t u d h a t ó be, hogy pl. a 8. hds. pság. minden nap adott ki intézkedést.
Dacára annak, hogy ez csak a késő esti órákban történt meg, mégis mindenki időben k a p o t t
intézkedést, mert a pcs-ok lényegét az összes pság-ok — a tervek elkészülte után — távbeszélőn
(nem rádión) közölték az alárendelt pság-okkal. Az írásbeli pcs-ok késői megjelenése így nem
okozott késedelmet. A leadott pes. lényege és az írásbeli parancs között eltérés— informátoraink
szerint — sohasem volt.
Az írásbeli parancsok legterjedelmesebb része mindenkor az anyagi intézkedés volt. De min
denki elismerte, hogy i t t a részletekig menő szabályozás vette elejét a súrlódásoknak. [14.o.
vége]
3. Az írásbeli pcs-okat legtöbbször a felsőbb pság. mkp-os küldöncökkel j u t t a t t a el rendelte
tési helyükre. A 8. hds. pság. irodavezetőjének közlése szerint ezek kitűnően beváltak, dacára
annak, hogy az esetek zömében éjjel, ismeretlen rossz utakon jártak. A hds. pság. mkp-os kül
döncei egy hónap a l a t t 5—8000 km-t futottak.
4. A németek közölték, hogy elfogott lengyel tisztek vallomása szerint lengyel részről az első
hét után a pes. adás úgy történt, hogy a vezetők személyesen mentek előre és szóban a d t á k ki
pcs-ikat.
A német lehallgató szolgálat szept. 8-a körül t ö b b ízben felfogta a lengyel rádió következő
nyílt pcs-át: „visszavonulás, irány Varsó".
5. A német hds-ben — tájékoztatóink szerint — sulykolva volt az, hogy a seregtestek szom
szédaikkal mindig tartsanak összeköttetést ós harccselekményeiket, ha felülről nem kapnának
intézkedést, azokkal összhangban folytassák. Ez a rendszer a váratlan krízisek elhárításánál
m u t a t k o z o t t igen előnyösnek.

5. A német hadsereg erkölcsének

fenntartása

A német hadvezetés látszólag igen nagy súlyt helyez arra, hogy a hadsereg erkölcsét magas
nívón tartsa. Ezzel kapcsolatban az alábbi tapasztalatokat szereztük:
1. A hadtest pság-oknál propaganda szervek (prop, század?) vannak beosztva, akiknek hiva
tása a csapatok helyes tájékoztatása és lelkes hangulatának fenntartása.
2. A tisztek számára kiadott napi helyzetközlós minden nap minden tiszthez eljut — a gon
dolkozó ember számára szinte nélkülözhetetlen és meggátolja a rémhírek terjedését.
3. A „Soldatenzeitung" hetenkint kétszer jelenik meg. Az általános tájékoztatáson kívül még
arra is felhasználják, hogy bizonyos általános érvényű rendeleteket — quasi propagálnak vele.
Pl. a német csapatok a lengyel tönkrement gépkocsik gumitömlőit magukkal cipelték. Elrendelték
ezeknek a beszolgáltatását. A Soldatenzeitung hosszabb cikket közölt erre vonatkozólag, amely
nek az volt a lényege, hogy ezek csak akkor jelentenek értéket a né. hds. számára, ha a köz
pontba beszolgáltatva tervszerűen lesznek felhasználva. A cikknek állítólag igen jó hatása volt.
4. Minden lehetőséget megragadtak arra, hogy a legénység szórakoztatásáról gondoskodjanak.
Lodz-ban ottjártunkkor már „Soldaten-Kino" működött. A harácsolt rádiókat a csapatoknak
osztották ki. Áramforrásként — más hiányában — a tehergépkocsik accumulatorj ait használták
fel. Ennek technikai megoldására a Soldatenzeitung közölt — kis vázlattal ellátott — kapcsolási
utasítást. Jellemző a német alaposságra.
5. Nincs tisztiétkezde, — a tisztikar is a legénységi konyháról étkezik. A tisztikar így többet
törődik a legénység étkezésével — a jobb étkezést nem lehet így propagandaeszköznek ellene
felhasználni.
6. A német tisztikar a hadjárat alatt az önfeláldozás és a személyes bátorság tekintetében —
rendfokozatra való tekintet nélkül — a legszebb példát m u t a t t a . Ez a magyarázata a viszonylag
nagy tisztivesztesógnek. Hallottunk csapattestről, ahol állítólag a tisztikar 40%-a esett el és
ütközetről, ahol a tiszti és a legénységi veszteség számban egyenlő volt. Jellemző esetként említ
jük meg: egyik utász század a lengyelek által robbantáshoz szerelt hídhoz ért. A gyújtózsinór
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már meg volt [15.o. vége] gyújtva, a századparancsnok egyedül ment előre, hogy megkísérelje
a gyújtózsinór elvágásával a robbantást megakadályozni. Munkája közben bekövetkezett a rob
banás és ott pusztult. — A kiserődöt elfoglaló ho. pk-ról már más helyen megemlékeztünk. —
A 8. hds. kritikus harcai a l a t t az egyik hídnál egy törzsorvos t a r t ó z t a t t a fel a visszaözönlőket ós
szervezte meg az ellenállást.
7. Igen nagy ember- és lélekismeretre vall a német hadvezetőség részéről az, hogy okt. 6-ig már
mindenki megkapta azt a kitüntetést, amelyet a lengyel hadjárat alatt kiérdemelt. A t e t t öröme és
dicsősége sokszorosan nagyobb így mintha a jutalmazás csak hónapok után következik be. 4S
A Führer és a német vezető személyiségek minden alkalmat megragadtak arra, hogy az igazán
kiváló tettekért megfelelő jutalmazást nyújtsanak. Orvezetőből hadnaggyá lett előléptetve az a
pilóta, aki egy angol repülőgépanyahajót eredményesen bombázott, a Royal Oak-ot elsüllyesztő
tengeralattjáró legénységét a Führer Berlinbe vendégül l á t t a palotájában.
A Führer viszonylag sok időt t ö l t ö t t a hadjárat a l a t t a csapatoknál, sokszor nem is a legbizton
ságosabb helyen. Elvegyül a legénység közé, konyhájukról étkezik — ezzel a ragaszkodás olyan
kapcsolatait teremti meg, amilyenre csak Napóleon t u d o t t példát m u t a t n i .

E) HARC- ÉS E G Y É B C S E L E K M É N Y E K V É G R E H A J T Á S A
SZEMPONTJÁBÓL
Támadás és védelem.
1. Tud-e a támadás a korszerű védelemmel szemben érvényesülni ? Megtartotta-e a harcászati
támadás a harckocsik révén szerzett világháborús fölényét ? Mindezek folyományaképen a jövő
háborúja a mozgó háború lesz-e avagy állásharc?
Ezekre a kérdésekre vártak választ a támadás és a védelem kapcsán a hadvezetőségek és a
katonai irodalom a lengyel—német háború kapcsán.
A németek támadása mindenütt fölényesen érvényesült. A lengyel—német hadjárat a hadtörténelem
leggyorsabb mozgó háborúját tárta elénk. Ennek okát a következőkben látjuk :
a) A német hadsereg felszerelése és kiképzése a csapatokat a támadásra elsőrangúan képesítette.
A páncélos és motorizált csapatok úgy az ellenállások gyors letörésére, mint az ellenálló erők
megkerülésére ós hátbatámadására, valamint az üldözésre kiválóan alkalmasak voltak.
A német gyalogság a tüzérség ós repülők összműködésével, vagy az utóbbi nélkül is képes volt
támadását a lengyel védelemmel szemben érvényesíteni.
A nagyfokú motorizáció a német hadsereget igen gyors mozgásra képesítette, eleven erejét
hatalmasan megnövelte, — az ellenség sohasem j u t o t t elegendő időhöz, hogy védelmét alaposan
megszervezhesse.
b) A lengyel védelem — még az erődvonalak mentén is — csődöt mondott. [16.o. vége]
Látszólag kevés volt a páncélos elhárító fegyverük ahhoz, hogy az a korszerű kívánalomnak meg
felelően a páncélos erőkkel szemben a védelem gerincét képezze.
A természetes akadályokat (itt főként a folyókra gondolunk) nem tudták kellőképpen érvényesí
teni, — mesterséges akadályok építésére nem volt idejük. A lengyel csapatok ellenállást legtöbbnyire csak házcsoportok, tanyák és erdők mellett fejtettek ki, ott, ahol építés nélkül valami
fedezék állott rendelkezésre. Tábori erődítés a mozgó harcok színhelyén legfeljebb lövészteknő
kiméretben készült, lövészgödröket (összefüggő lövészárkokat) drótakadállyal csak az erőd
vonalakban (kiserődök térközeiben) lehetett látni — ott is csak egysoros mélységben.
A német előnyomulás gyorsasága és a lengyel vezetés hiánya vagy lazasága m i a t t sohasem
volt a lengyeleknek elegendő idejük ahhoz, hogy magukat a németek közvetlen hatása alól kivonva —
hátrább egy komolyabb védelem megszervezéséhez időt nyerjenek, (tervszerű visszavonulás) A h á t u l
levő lengyel csapatokat előre irányították a küzdőkhöz, holott a közvetlen támadásnál sokkal
többet ért volna hátul egy felvételi állásban a védelemre való alapos előkészület. Erre főként a
folyók és mocsaras területek és a meglevő békebeli erődítések sok lehetőséget nyújtottak volna.
A lengyel védelem elképzelésében és az erre való kiképzésben súlyos hiányosságoknak kellett lenni.
Eltekintve attól, hogy nem volt elegendő és hatásos páncélelhárító fegyverük 03 így nem lehetett
páncélosok ellen is védő tökéletes tűzrendszerük — a védelemnek nem volt sehol megfelelő mélysége,
főellenállási övről nem igen lehetett a lengyel védelemmel kapcsolatosan beszélni. A védelmet
inkább egy vonalban, mint mélységbe tagozva ott övben fejtették ki.
2. A lengyel kiserődvonalak leküzdése a németek részére sehol sem jelentett különösebb nehéz
séget. H a a kiserődvonal megkerülhető nem volt, illetőleg ha ez a megkerülés igen sok időveszte
séget okozott volna, akkor rést ü t ö t t e k (3—4 kiserődöt egymás mellett kikapcsoltak) és ezen
keresztül előrejutva hátulról felsodorították a vonalat.
A kiserődök leküzdésénél a leggyorsabbnak és a leghatásosabbnak mutatkozott a lőréslövéssel
45 A m. kir. honvédségnél mindvégig jellemző maradt, hogy a kitüntetéseket csak hónapokkal a haditett után adták
át, sokszor már a hadműveleti területről való visszatérés után. így sem a kitüntetettre, sem környezetére nem gya
korolt olyan ösztönző hatást, mint amilyet a rövid időn belüli elismerés elérhetett volna.
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való leküzdés. A páncélelhárító ágyú vagy a légvédelmi gépágyú vagy egy tábori löveg 500—600
m-re megközelíti a kiserődöt és 2—3 lövést ad le a lőrésre. E g y lőréstalálat állítólag már elegendő
a kiserőd kikapcsolásához. A hallott tapasztalatok szerint ez a kiserődök leküzdésének leggyor
sabb és legegyszerűbb módja, amelyet a németek a spanyol háború tapasztalatai alapján vezet
tek be. Állítólag egy 15 cm-es telitalálat is elegendő volt a lengyel kiserőd kikapcsolásához.
Tüzérségi leküzdés sok lőszert fogyaszt, — gyalogság által csak igen nagy veszteséggel rohamoz
ható a kiserőd. (Nem szemtanú elbeszélése szerint volt rá eset, hogy harckocsival zárták le a
lőrést.) [17.0. vége]
A lengyel kiserőd igen primitív építmény. L. alábbi rajzot: (4.sz. vázlat) Oldalnézet.
Legtöbbnyire oldalazásra voltak beállítva, (de voltak arclőrései is) meglehetősen nagy távol
ságra, de kis mélységre egymástól. A kiserőd k b . 2—3 m-re emelkedett a föld fölé ós miután nem
volt kellőképen leplezve, rendszerint igen jó célt m u t a t o t t . A kiserődök zöme 1939 tavasza óta
épült, sok helyen még az építőeszközöket o t t láttuk a helyszínen. A befejezetlen és gyors munká
nak t u d h a t ó be, hogy a kiserődök első falai előtt sokszor még földhányások sem voltak, minden
leplezés nélkül meredtek az ellenség felé.
Említést érdemel, hogy Sieradz-nál az első kiserődöt az ott előnyomuló hadosztályparancsnok
— (gépkocsival az elővéd elé ment) — k b . 15 főt számláló szűkebb törzsével együtt rajtaütéssel
foglalta el — ez képezte a gyors résnyitás alapját.
3. Páncélos csapatok támadása (harckocsitámadás) mindenütt sikerrel járt, ahol alkalmazták
és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lengyelek ellenállását megtörve a gyalogságnak vagy a
motorizált erőknek lehetővé tegye a betörések áttöréssé való kifejlesztését. (A spanyol háború
azon tapasztalatai, amelyek a harckocsik alkonyáról szóltak i t t nem igazolódtak be46) A német
sikerek magyarázatát — és egyben a lengyel páncélos csapatok csődjét — az alábbiak ban
találtuk :
a) A németek a kiváló harckocsi-anyagot (1. a szervezésnél) helyes elvek szerint alkalmazták:
tömegesen,
meglepetésszerűen,
megfelelő terepen vetették be,
helyesen összeműködve a gyalogsággal, tüzérséggel és repülőkkel.
A tömeges bevetés alsó h a t á r á t k b . 100 harckocsi bevetésénél látják. Ennél kevesebbet nem
alkalmaztak. A lengyelek páncélos erőiket megosztották — hallomásunk szerint 25 volt az egy
szerre bevetett harckocsik legnagyobb száma. Anyaguk nem érte el a német harckocsik nívóját.
A gyalogsággal az összműködés úgy történik, hogy a harckocsitámadás akkor indul meg, amikor
a gyalogság az ellenséges állásokat 400 m-re megközelítette. A 3 hullámban meginduló harckocsi
lépcsők mindegyikével előmegy a gyalogság egy része egészen a rohamtávolságig. Az első harc
kocsi-lépcső a főellenállási öv páncélelhárító és nehéz fegyvereit küzdi le, a második a tüzérséget
és a tartalékokat, a harmadik a „tisztogató" hullám. Az utolsó harckocsival egy magasságban
lépi át a gyalogság az ellenség főellenállási övét. A támadás a l a t t a tüzérség az ellenséges tüzérsé
get fogja le, illetőleg oldalban elreteszeli a betörés helyét. [18.o. vége]
Tüzérségi előkészítés csak akkor van, ha az ellenség páncélelhárító fegyvereket is állított be a
védelemre. A tüzérségi előkészítés célja egyébként az ellenséges tüzérség és a páncélelhárító fegy
verek leküzdése. A tüzérségi előkészítés mérve az ellenség berendezkedettségének és a meglepetés
értékének függvénye. A lengyel hadjárat a l a t t általában a teljes meglepetés érdekében vagy nem
csináltak tüzérségi előkészítést, vagy igen rövid tüzérségi előkészítések voltak, ami a gyenge
lengyel védelem folytán érthető.
A harckocsitámadás sávját — ha ez a terep alakulása vagy terepfedezet által látás ellen nincs
védve — mindkét oldalon ködfallal zárják el ós köd alá helyezik az ellenség főellenállási öve mögött
lévő tüzérségi figyelőket is. Ezzel kizárják azt, hogy a meg nem t á m a d o t t ellenséges állásrészek
páncélelhárító fegyverei oldalazólag tudjanak hatni az előretörő harckocsik ellen, illetőleg meg
próbálják kikapcsolni a tüzérségi vezetést. (5.sz. vázlat)
A ködösítést az 1938-ban felállított ködszázadok végzik a tüzérséggel karöltve.
Az összeköttetést a tüzérséggel úgy tartják fenn, hogy a tüzérségi figyelőhöz (tüzérségi pa
rancsnokhoz) küldenek egy összekötő-harckocsit — ez tartja az összeköttetést rádión az elöl levő
harckocsik parancsnokával. A gyalogsághoz 2 harckocsit küldenek: egyet a parancsnokhoz, egy
pedig a gyalogság első vonalával együtt megy előre. A német tisztek szerint az összeköttetés a
harckocsi-rádió révén mindig kitűnően működött.
A lengyelek — mint már jeleztük — nem rendelkeztek elegendő számú páncélelhárító fegyver
rel. Ehhez még hozzájárult az is, hogy a páncélelhárítóágyú lövedéke nem volt megfelelő késlel
tetésre beállítva, a páncéllal érintkezve azonnal robbant — ha kárt okozott is, legtöbbször nem
46 A spanyol polgárháborúban korlátozott számban, a páncélosok számára kedvezőtlen, hegyes terepen bevetett
harckocsik nem bizonyíthatták be mozgékonyságukban, nagy lökő- és tűzerejükben rejlő fölényüket. Ezért egyes
katonai szakértők — köztük a magyar megfigyelő tisztként Spanyolországba kiküldött Stefán Valér vk. szds. — azt
a következtetést vonták le, hogy a harckocsik alkalmazhatósága nem áll arányban előállításuk magas költségeivel,
így nem érdemes nagy tömegben gyártani és rendszerbe állítani őket.
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t e t t e a harckocsit hasznavehetetlenné. (Egyik osztályparancsnok harckocsija két á t ü t ő találatot
kapott — és mégis végigküzdötte az az napi ütközetet.)
A lengyelek páncélelhárító puskával is fel voltak szerelve. Ennek űrmérete egyezett a rendes
gyalogsági fegyverrel, töltete azonban azénál jóval erősebb volt. A harckocsi páncélját kedvező
körülmények között á t ü t ö t t e — sok kárt rendszerint nem okozott. [19.o. vége]
A lengyelek időhiány m i a t t mesterséges harckocsiakadályt csak kevés helyen alkalmaztak.
Árkokat ástak az alábbi metszetek szerint: (6.sz. vázlat) (Ilyet nem l á t t u n k — leírás szerint!)
(Varsónál l á t t u k — kiegészítve oldalban vasúti sínekkel)
Alkalmazták még a ferdén beásott vasúti síneket önmagukban is 2—3 sorban. Mozgatható
harckocsiakadályt is láttunk — ez egy k b . 1.5 m magas „vascsillag" — alakját akkor kapjuk
meg pontosan, ha egy 1.5 m-es oldalakkal bíró elméleti kocka minden sarkából az ellentétes sa
rokba átlót húzunk. Ezek az átlók 8—10 cm erős — végükön hegyes — vasrudak, amelyek közé
p ü t t erősen össze vannak fogva.
A németek azt állítják, hogy páncélosaik aránylag kis veszteségeket szenvedtek.
4. A támadások jellegzetességéhez tartozik még annak megemlítése, hogy általában véve kevés
kézi tusa volt a hadjárat alatt. H a a német tüzérség és géppuskák oltalma a l a t t a német gyalogság
nak sikerült rohamtávolságra előrejutni — a lengyelek a roham megindítása előtt visszavonultak.
— H a nem sikerült a német gyalogságnak nagy veszteség nélkül rohamtávolságig előreküzdeni
magát, akkor a németek a h á t a k ellen irányított gyorsanmozgókkal, repülőkkel és összefogott
tüzérségi tűzzel törték meg az ellenállást. Ilyenkor szintén ritkán került kézitusára a sor.
2. H a l o g a t á s , v i s s z a v o n u l á s , ü l d ö z é s
Miként azt a I I . fejezetben jellemeztük: a lengyel—német hadjárat jórészt lengyel részről a
halogatás és a kikényszerített visszavonulás, német részről pedig az üldözés jellegzetességeit
viselte magán.
1. Az üldözés a motorizált és mechanizált erők, valamint a repülök révén a német oldalon — a
múlthoz viszonyít (va) — igen nagy segítséghez jutott. A német gyorsanmozgók megelőzték a viszszavonuló lengyeleket, — a párhuzamos üldözés a német sikerek egyik főforrása volt. A repülők
a megrendített lengyel csapatok ellen teljes hatásukat érvényesítették. A német üldözők eleinte
minden kisebb erő bekerítéséhez bekanyarodtak, később csak részeket hagytak vissza és tovább
haladtak — így 3—4 arcvonal állott elő egymás mögött.
2. A lengyelek halogatása többnyire csak kitérő harcokban merült ki. Hiányzott lengyel részről
a halogatás két igen fontos kelléke : a tervszerű és feszes vezetés, valamint a műszaki zárás kiadós
alkalmazása.
A halogató harcok kis erővel való sikeres megvívásának a valószínűsége csökkent — úgy harcászati
mint hadászati vonatkozásban. Pc-os gyorsanmozgókkal szemben a gyalogság nem t u d eredmé
nyesen halogatni. Viszont a halogató lengyel lovasság a német gyalogságnak sok kellemetlen
percet okozott. A 8. német hadsereg tisztjei a legnagyobb elismerés (sel) [20.o. vége] emlékeztek meg
a lengyel lovasság teljesítményeiről. (A lovasság volt a lengyel hds. elite csapata.) A gyorsaság
fölénye (az erők gyors összevonásának lehetősége) a halogató harcban döntően érvényesül.
A mű. zárás lengyel részről a hidak és átereszek rombolásában merült ki. Csak kevés helyen
alkalmaztak tányóraknákat és egy helyütt — szerintük tévedésből — gázt. (Czenstochau mel
lett) L. ezzel kapcsolatosan még a mű. részt.
3. A lengyelek visszavonulása legtöbbnyire kikényszerített volt, ami csak igen kevés helyen
kapott ellentámadások révén enyhülést, de annál többször a szervezetlenségbe és rendszertelen
ségbe vezetett és előre megásta a következő ellenállás sírját.
3. M o z g á s o k ,

menetek

a) Gyalogmenetek
A hadjárat egyik legelőkelőbb tanulsága az, hogy mindaddig, amíg a hadsereg zömét a gyalog
ság képzi — az izomerővel végrehajtott mozgás is megfogja t a r t a n i jelentőségét.
1. A német gyalogság óriási menetteljesítményei rendkívüli módon hozzájárultak a hadjárat
gyors és sikeres megvívásához. A 14. német hds. csapatai a hadjárat a l a t t 30 km-es napi átlagot
m u t a t t a k fel, de volt csapat, amely a harcon kívül még napi 50 km-t teljesített. Nagy jelentőség
gel bír a gyalogság teljesítőképességének növelése terén az a körülmény, hogy a németek a gya
logság málháját szállítják. (L. részletesen a szervezés fejezet alatt.)
2. A mozgásoknak tisztán csak az éjjeli sötétségre való korlátozása — német részről még a had
járat legelső napjaiban, amikor még a lengyel légi erőkkel számolni kellett — sem volt lehetséges.
Az előnyomulá(s) gyorsasága ezt nem engedte meg.
Ugyancsak a gyorsaság érdekében t ö r t é n t , hogy az útszegény terepről a szétbontakozott
csapatokat mielőbb az utakra vonták össze és amíg csak lehetett oszlopokban nyomultak elő.
így a terepen való mozgás sok súrlódását és energiaveszteségét elkerülték. Ez azonban csak a
megrendült lengyel hadsereggel szemben volt megkockáztatható !
Amily mértékben a német légi fölény megengedte a német csapatok nappali mozgását (— a
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németek a hdj. első napjai után csak akkor meneteltek éjszaka, ha őket erre az időkihasználás
kényszerítette — ) , oly mértékben kényszerültek a lengyelek mindinkább éjjeli menetelésekre,
ami hozzájárult az energiák gyors felőrléséhez.
b) Gépkocsik mozgatásra való j elhasználása.
A németek felfogását ezen a téren az alábbiakban foglalhatjuk össze:
1. A gyság. rögtönzött gk. szállítása csak jó utakon mozgó, igen hosszú gko-kat eredményez.
Ezek csak biztosított területen mozoghatnak, földi ós légi támadással szemben rendkívül érzé
kenyek. Időnyeresége a ki- és berakás nehézségei m i a t t csak bizonyos távolságon felül észlelhető.
A kirakásnak még a tü. tűzkörletén kívül meg kell történni. A mozgási és a harcképesség érdekében
a lovakat is szállítani kell.
A németek a fenti okok m i a t t a harcoló csapatoknál nagyobb mozgatásokra a rögtönzött gk.
szállítást nem igen alkalmazták. Kivételes esetként említették meg azt, hogy a IX/9-i kritikus
helyzetben Lowicz-nál a ho.pk. az egyik anyagot szállító gko-ot lerakatta ós egyik ezredét azon
tolta előre. [21.o. vége]
2. A motorizált csapatok terepjáró gépkocsikon mozognak, harchoz leszállnak, a harcterületen
szükséges vontatást a tűzfegyverek részére traktorok és kisebb terepjárók végzik. Ú t t ó l nem
függenek, a terepen kis egységekre szótbontakozhatnak, gyorsaságukat egy ideig még a harcterü
leten is ki használhatják. Mozgékonyság tekintetében jóval felette állnak a gépkocsin szállított
csapatoknak. Hátrányuk, hogy meglepetésekkel szemben érzékenyek — biztosításra szorulnak.
3. A mechanizált erők csoportjába a harckocsikon kívül azok az erők tartoznak, amelyek
azokkal együttműködve harc közben is mozgó talpazatukon
maradnak.
4. A mechanizált és motorizált erők között — az alkalmazást tekintve — szoros kapcsolat van.
Egyenlő sebességgel jutnak el valahová, menet a l a t t azonban a mot. erők a mechanizált csapatok
biztosítására szorulnak. A mechanizált erők bevezetik a harcot, az elért siker megtartására azon
ban csak a motorizált csapatok gyalogsága képes.
Az egymásrautaltság vezetett a moto-mechanizált seregtestek felállításához. Ennek felel meg
a német motorizált ho., amely egy pc. dd.-ból és egy mot. dd-ból áll.
A német mot. ho-ok — várakozáson felül bizonyították, hogy
aa) meglepetések előidézésére és kivédésére,
bb) harcászati cselekmények ütemének gyorsítására,
cc) hadászati célú önálló működésre kiválóan alkalmasak és a mai viszonyok mellett az ideális
szervezést testesítik meg. (L. még a szervezés fejezetben.)
A német mot. ho-ok teljesítményére jellemző, hogy a Bzura menti kritikus napok a l a t t a 10.
hds. pság. egy éjjel egyik mot. ho-át 200 km-re tolta el és másnap harcba vetette. (Minden gépjármű
vön 2 gk. vez. van!)
c) Forgalomszabályozás
A súrlódásmentes országúti közlekedés érdekében a németek igen nagy súlyt helyeznek a f org.
szabályozására. Ennek szép példáját láttuk Varsó előtt, ahol a műúton egyidőben 4 menetoszlop
mozgott (2 K-i, 2 Ny-i irányban) és még egy haránt útról nagyobb csapat is besorolt. (A Führer
díszszemléjét követő csapatmozgások)
A németek a polgári és katonai forgalmat — ahol erre a lehetőség megvan — szótválasztják.
Igen sok helyen 2 hidat építettek — egyiket kizárólag a katonaság használatára.
4. E j t ő e r n y ő s

csapatok

alkalmazása.

Informátoraink szerint a németek ebben a háborúban az ejtőernyős csapatokat nem alkalmaz
t á k . E z ellentétben látszik állani a német sajtó ama híreivel, amely annak idején az ejtőernyővel
leugrottak meggyilkolását vetette a lengyelek szemére. Az a német indoklás, hogy i t t nem volt
szükség az ejtőernyős csapatok bevetésére, teljesen elfogadható, — a katonai irodalom egyöntetű
en azon a véleményen van, hogy ezek a csapatok csak döntő fontosságú célokra vethetők be.
Valószínűnek vehetjük, hogy a lengyelek által legyilkolt ejtőernyősök inkább a hírszerzés emberei
lehettek. A lengyelek ezekkel szemben kíméletlenül jártak el és a megsérült repülőgépekből kiugró
hajózó személyzetet is meggyilkolták.
Jelentésre érdemesnek látszik Hämälätien finn őrgy. [22.o.vége] közlése, aki a német hadi
akadémia elvégzése u t á n csapatszolgálaton volt és az alábbi gyakorlatnak volt a szemtanúja
(Állítása szerint, ha ezt mástól hallja nem hiszi el!)
A németek egy leszállásra alkalmas területre légi úton egy és fél óra leforgása alatt egy ejtőernyős
zászlóaljat, egy teljes gyalogezredet, egy 3 üteges hegyi tüzér osztályt egy lgv. g. ágyús üteget és
egy utász szakaszt szállítottak.
Legelőször megjelentek a féld. rep. gépek és kikeresték a leszállásra alkalmas helyet. E z t követ
t e az ejtőernyős zászlóalj leereszkedése. A zlj. n. fegyverei a szállító repülőgépek által v o n t a t o t t
vitorlázó gépekre voltak helyezve és azokat a csapatok kiugrása után a szállító gépek elengedték.
Azok simán leszálltak. Amikor az ejtőernyős zlj. a leszálláshoz szükséges területet megfelelő
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távolságra biztosította, megkezdődött a már említett alakulatok légi szállítása JU—52-es gépe
ken. E z t a szállítást t ö b b száz repülőgép végezte, megszámolni őket nem t u d t a . A szállítást va
dászrepülők fedezték. Másfél óra után az említett erők teljes felszereléssel harcra készen állottak.
5 . II í r a d á s
1. A lengyel híradás csődje nagyban közrejátszott az összeomlás előidézésében.
a) A magas építésű állami hálózatot a repülők (és valószínűleg bizalmi egyének 47 is) igen hamar
tönkretették. A vezetékes felső vezetés ezzel megszűnt.
Az állami hálózat a repülőkkel szemben annál is inkább érzékenynek mutatkozott, mert helyre
állítására nem volt idő.
b) A lengyel rádió sem felelt meg a felső vezetés követelményeinek. I t t a kiképzésben és az
üzemi fegyelemben nagy hibának kellett lenni, mert pl. volt a hadvezetőség intézkedései között
olyan, amelyet nyíltan a d t a k le a hds. pság-oknak.
Az általunk hallottak szerint a németek csak a lengyel alsóbb vezetés rejtjelkulcsát t u d t á k
megfejteni.
A bemérő (iránymérő és lehallgató) századok munkája révén a németek a lengyel parancsnok
ságok működési helyéről gyors képet kaptak és több ízben ez a d t a a bombatád-okhoz az alapot,
ill. a hírszerzés számára jó támpontot nyújtott.
2. A német híradás a gyors mozgó háborúból kifolyólag vele szemben támasztott óriási követel
ményeknek teljes mértékben megfelelt. Lehetővé t e t t e minden vonalon a feszes vezetést.
a) Hdm. egységtől f elf elé igyekeztek a híradást vonalas összeköttetésben lebonyolítani. Bármily
gyors volt is az előnyomulás, a német vk. — tisztek közlése szerint — az esthomály beálltáig
mindenkor meg volt a vonalas ök.
A magasabb pság-ok a rádiót minél kevesebbszer használták. Ennek használatára jellemző
esetként említjük meg, hogy a X I I I . h d t . pk-a (egyik vk. ti. előadása szerint) naponta személye
sen bírálta felül a rádión kiadott táviratokat.
A magasabb pk-ok ök. rep. géppel (Storch 48 ) vannak ellátva.
b) A csapatok a gyors mozgó harc alatt a rádiót kiadósan használták. A táviratváltás hol nyíltan,
de [23.o.vége] legtöbbször rejtjelezve történt. A rejtjelezés — géppel — nem jelentett különösebb
nehézséget. (Egyik volt ezr. sgt. közlése). Estéig — vagy ha huzamosabb megállásra került a sor,
a vezetékes összeköttetés a csap. pság-okhoz is kiépült.
c) Külön említést érdemel a gyors seregtestek híradása. Közlésük szerint, az összekötő eszközök
minden fajtáját igénybe vették, de különösen a rádiót és a személyi eszközöket (rep., mkp.).
Volt rá eset, hogy a pc. h d t . olyan gyorsan tört előre, hogy a hds. pság. adását már a távolság
m i a t t nem t u d t a venni (ugyanakkor a hds. pság. még hallotta őt.)
A nagy kiterjedések m i a t t a hdt. vkf. gyakran személyesen rep. gépen vitte a pcs-okat a hooknak. („Storch" géppel).
d) A nehéz (többerű) kábel kitűnően bevált, csak nagy távolságokra megfelelő erősítő berendezé
sekre (relais-ek) van szükség. Lengyelországi tartózkodásunk alatt a német katonai közigazgatási
híradás — miután az állami hálózat alaposan le volt rombolva — teljesen ezekre volt alapozva.
Egyszerűen az ú t árkába vannak fektetve, sokszor 3 is fut párhuzamosan, — ahol u t a t keresz
teznek egy kis árokba vannak besüllyesztve. A nehéz kábelekre leginkább csak az hívja fel a
figyelmet, hogy bizonyos távolságokra az összeköttetéseknél a kábeldobok fekszenek.
e) A pc-os csapatok híradását harcban a támadás-védelem fejezetben tárgyaltuk. A rövidhul
lámú adókra a hírszerzés a l a t t térünk ki. Repülők híradását lásd a repülőgépekről szóló tapasz
talatok a l a t t .

6. M ű s z a k i v o n a t k o z á s ú tapasztalatok
A műszaki csapatok mindkét félnél, de különösen a német oldalon — igen nagy szerephez
jutottak.
1. A lengyelek műszaki tevékenysége főleg a hidak ás átereszek robbantásában merült ki. Ritka
és véletlen számba megy ma Lengyelországban az épségben m a r a d t híd.
A kő, a beton és a vashidakat robbantották, a fahidakat felgyújtották. A robbantók az esetek
zömében tökéletes m u n k á t végeztek (pl. Wyszogrod-nál az 1200 m hosszú híd minden aljzatát
felrobbantották), láttunk azonban sok olyan hidat is, ahol a robbanás után csak kisebb munká
latokat kellett végezni, hogy a nagy híd járművek részére is használható legyen. Még az említett
47 Bizalmi egyéneken itt a németek által hírszerzésre és szabotázsakciókra beszervezett, elsősorban német szárma
zású lengyel állampolgárokat kell érteni.
48 A Fieseler Fi. 156 típusjelű felső szárnyas, merev futóműves, kis sebességű futárgépet a fel- és leszálláshoz
szükséges rendkívül rövid, alig 50 m-es nekifutás tette igen használhatóvá. A csapatokhoz kirepülő parancsnokok
oiyan kis területű sík helyeken is leszállhattak vele, amelyek más repülőgépek landolására alkalmatlanok lettek
volna. A gép hosszú futószárával, viszonylag nagy fesztávolságú szárnyaival a népszerű gázlómadárra emlékeztetett,
ezért kapta a Storch, azaz Gólya típusnevet.
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Wyszogrod-i híd is, gyalogközlekedés számára helyreállítható volt — tisztára csak a romok fel
használásával. Jellegzetes a Lowicz-i Bzura-híd robbantása (6.sz. vázlat) *új hídrész, amelynek
segítségével az átjárást gyorsan lehetővé tették. Ma is így használják. [24.o.vége]
Tökéletes volt az Soehaczew-i Bzura híd robbantása: (7.sz. vázlat)
A felgyújtott hidak ritkán égtek el teljesen. Aljazaikat rendszerint a helyreállításnál fel lehe
t e t t használni.
Lengyelek mü. zárást ritkán alkalmaztak. Gázt csak egy ízben, tányéraknát ugyancsak a 10.
hds. előtt t ö b b ízben alkalmaztak, anélkül, hogy komoly mü. zárásról (mü. zárórendszerről)
lehetne beszólni.
Német részről tájékoztatóink sehol sem t u d t a k arról, hogy az előnyomulás a l a t t mü. záróövön
való áthatolásra került volna a sor. Alapos mü. zárást végeztek ellenben Varsóban, ahol az utcá
k a t zárták le és különösen rejtett tányéraknák révén sok német pc. járművet elpusztítottak és a
gyság-nak is veszteséget okoztak. (A varsói „barrikádok" végeredményben a védőt is egérfogóba
zárták!)
2. A német műszaki csapatok a felrobbantott hidak és tönkretett utak helyreállításával min
den méltánylást megérdemlő munkát végeztek, mert a lengyel rombolások nagyobb mérvben
sehol sem fékezték le az igazán gyorsan előnyomuló német csapatokat.
Sok esetben a német csapatok (pc. járművek ós gk-k is) be sem várva az átjárók helyreállítását
— átgázoltak az akadályon és kíméletlenül folytatták az elg. üldözését.
A rombolásokra való tekintettel a németek az elővédekhez bőségesen osztottak be mü. csapatokat.
Igen sok műszaki m u n k á t (hídépítést, úthelyreállítást) éjszaka végeztek.
A bizottság lengyelországi tartózkodásakor az elrombolt hidak és átereszek legalább félállandó
jelleggel (16—20 t. teherbírással) mind helyre voltak állítva, úgy hogy a közlekedésnek akadálya
nem volt. A fél állandó hidak zömükben szükségszerűen voltak kiépítve — de találtunk — több
helyen főként úszó aljazatos h i d a k n á l — régi Birago féle anyagot is beépítve. Tiszta német szab
vány anyagból készült hadihidat a bizottság nem látott.
7. L g v .

tapasztalatok

1. A német lgv. munkájáról nem igen hallottunk, nem voltak légi céljai. A német lgv. ágyúkat
•A földi harcban — kiserődök ellen — pontlövésre használták.
2. A lengyel légi figyelő és jelentő szolgálat teljesen csődöt mondott szept. l-jén, amikor nem
közölte idejében a lengyel h a t á r t átlépő rep. tömegeket ós ezzel lehetővé t e t t e a lengyel rep. erők
nagy részének meglepetésszerű megtád-át.
b) A lengyel lgv. tü. nem lehetett túlságosan fejlett (a német zsákmányban Bofors lgv. gép
ágyút láttunk, — korszerű lgv. á-t azonban nem). Ahol nagyobb számban [25.o.vége] voltak, o t t
a német bombázó erők kapcsolták ki jórészt őket. A zuhanó-bombázókkal szemben tehetetlenek
voltak. A lengyel lgv. a német rep. gépekben főként csak akkor okozott veszteséget, amikor azok
elbízva magukat túlságosan alacsonyan repültek.
c) A passzív légvédelemmel kapcsolatosan a bombázott városokban, de különösen Varsóban —
az alábbi tapasztalatokat sikerült szerezni.
aa) a rep. bomba — megfelelő nagyság mellett (200-500 kg) — 2—3 emeletes házak plafonjait
átüti és sok esetben még a pincét is bezúzta. Boltíves pincék és modern vasbetonépítkezósek ellen
állása nagyobb mint a régieké.
bb) az lgv. óvóhelyek legalább 2 kijárattal bírjanak — az eltorlaszolás veszélye igen nagy ós
gyakori. Nyilvános óvóhelyek hiányában — nagyobb tereken lövészárkokat ástak a lengyelek.
H a a bomba közvetlenül nem esik bele vagy közvetlenül mellé, ezek repeszhatás ellen jól védenek
cc) az ablakokat rep. tád-kor ki kell nyitni, különben a légnyomás mind bezúzza azokat.
(Lengyelek mind becsukták, ez a németek szerint helytelen)
dd) Lengyelországban az ablakok mind keresztcsíkosan papírral be voltak ragasztva. Nem
tapasztaltuk, hogy ez különösebb előnnyel járt volna. Németországban ez nincs elrendelve.
ee) a rep. bombák közvetlen hatásánál még talán többet pusztít a tűz. Miután számolni kell azzal,
hogy a vízszolgáltatás megszűnik — mint ez Varsóban is megtörtént — előgondoskodásokat kell
tenni arra, hogy az oltáshoz helyszínen legyen anyag tárolva. Kis tüzek kezdeti elfojtása nagy
károkat előzhet meg.
ff) a sok hosszantartó légv. riadó a lakosságot elfásítja az ezzel kapcsolatos kötelezettségekkel
szemben.
gg) Németországban a háború kezdete óta állandó elsötétítés van. Ez sok közlekedési balesetet
okoz és az életet az esthomály beálltától kezdve megbénítja.
Az elsötétítés kiterjed a cseh-morva protektorátus területére is.
Ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy ilyen hosszú időre szóló elsötétítés a lakosság ré
szére igen nagy terhet jelent. Látszik ez abból is, hogy a teljes elsötétítésből már hallgatólagosan
sokat engedtek — ez viszont aláássa a légv. fegyelmet. A sötétség beálltával még a gyalogjárókon
való közlekedés is — jobb oldalon kell menni — szabályozva van, hogy az összeütközéseket elke
rüljék.
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8. H í r s z e r z é s —

sabotage

A német hírszerzés a hadjárat előtt és alatt kiválóan működött.
a) A békehírszerzés alapján a németek igen jól ismerték a lengyel erődítéseket és a rep. alapo
k a t . Eme tájékozottságukat, amelyet jórészt nagy magasságból való fényképezéssel szereztek,
igen jól értékesítették.
b) A lengyel területen beszervezett bizalmi emberek (többnyire német nemzetiségűek) — rövid
hullámú rádiójukkal — a hadjárat alatt igen értékes híreket közöltek a német vezetéssel.
Varsó ostroma alatt a németek egy épségben maradt távkábelen át hallgatták le a város pká,nak (Rommel tbk. 49 ) beszélgetéseit. [26.o.vége]
A német hírszerzés adatai — különösen az első időben — annál is inkább fontosak voltak, mert
a hadászati légi felderítés adatai nem adtak tiszta tájékozódást. A Posen területéről Varsó felé vezető
utakon pl. állandóan sűrű forgalom volt, amint később kiderült, menekülők lepték el az u t a k a t .
A német 8. hds. pedig hosszú ideig hiába várta innen a tád-t, a lengyel csapatok a valóságban
éjjel meneteltek.
c) A foglyok kihallgatása és a rádió lehallgatás (1. a hírszerzés fejezet alatt is) igen eredménye
sen egészítették ki a német hírszerzést.
d) A lengyel hírszerzés gyöngén működhetett. Erre lehet következtetni abból, hogy a német hds.
Mkemunkája, mozgósítása és felvonulása véleményünk szerint nem állott tisztán a lengyelek előtt.
Igaz, hogy a német hadsereg kitűnően tud titkot tartanu Erről személyes meggyőződést is szereztünk.
e) Bár a sabotage tevékenység lengyel területen elő volt készítve, azt nem váltották ki, mert
féltek a lengyelek bosszújától a német lakossággal szemben — és nem is volt rá szükség, felada
taikat a repülőgépek elvégezték. (8. hds. hírszerző vk. ti-jének közlése.)
9. A n y a g i

szolgálat

A német hds. anyagi ellátását akkor értjük meg legjobban, ha a hadigazdálkodás kapcsán
kiadott rendeletet olvassuk: a katona élete kockáztatásával fegyveresen védi meg a hazát. Az ö áldo
zatuk nagyságához képest eltörpül minden olyan teher, amely a hátországban, gazdasági korlátozások
ból kifolyólag hárul a polgárokra. A gazdasági életben bevezetett korlátozások első célja a hds.
tökéletes ellátása.
Ahogy a hds. a béke idején megkapott mindent, amit a német állam neki a fejlesztéshez nyúj
tani t u d o t t , úgy ma is a hds. megkapja mindazt, amire ellátási és utánpótlási szempontból szük
sége van.
1. A lengyel hdj. alatti anyagfogyasztásról nem sikerült tiszta képet kapni. Valószínűnek vehet
jük, hogy erről — csak az egész hds. fogyasztását áttekintő — legfelsőbb vezetés bír tiszta képpel.
Berlini fáradozásunk, hogy e tekintetben is tájékozódást szerezzünk nem járt sikerrel. Csupán
következtetni lehet, hogy miután a harcok általában nem voltak súlyosak (nem voltak hosszú
t ü . előkészítések!) a lőszerfogyasztás nem lehetett túsagosan nagy. Talán a tervezettnél nagyobb
lehetett, az üzemanyagfogyasztás — ami viszont a gyors mozgóháború logikus következménye !
2. A lengyel hadszíntéren húst, gabonaneműeket és burgonyát legtöbbnyire helyszíni beszer
zéssel lehetett pótolni.
3. Tájékoztatóink mind egyöntetűen azt állították, hogy még a leggyorsabb előnyomulásuk
idején sem volt semmiben hiány. Az utánszállítás t e h á t kifogástalanul működött. Ennek a ma
gyarázatát abban találjuk meg, hogy a seregvonatok teljesen motorizáltak. Az ellátási határok
igen megnövekedtek, az ellátás igen meggyorsult. Az igényléseket gyorsan t u d t á k lebonyolítani,
ami különösen a lőszerellátás terén bírt jelentőséggel. A lőszerrel megrakott gk-k — tájékozta
tóink szerint — sokszor nappal [27.o.vége] egészen megközelítették a küzdők vonalát. Egyébként
a felvételező helyekről éjszaka szállította el anyagát a csapat.
A lengyel vasutak el voltak rombolva — a német hds. mégsem akadt meg a világháborúból
ismert 120 km-es „ellátási határnál", hanem 350—400 km-t t e t t meg, anélkül, hogy az anyagi
ellátás fékezőleg h a t o t t volna. Ez a német tgk-k óriási teljesítőképességének t u d h a t ó be. Látszó
lag a német hds. az utánszállítás céljait szolgáló gk. oszlopokkal bőségesen el van látva. Konkrét
adatokat szerezni e tekintetben nem sikerült.
A messze az arcvonal mögött küzdő gyorsanmozgó csapatok utánszállítását repülőgépekkel
oldották meg. — ezek a szükséges lőszert és üzemanyagot kis ejtőernyőkkel bocsátották le.
Meg kell jegyeznünk, hogy ez a módszer csak a németekéhez hasonló légi fölény mellett valósít
ható meg. Gondot a gyorsanmozgóknál főként az üzemanyag utánpótlása okozott. Élelmi után
pótlásra a gyors csapatok nem szorultak.
A kocsioszlopok eltűnése a seregvonatból — nagyon lecsökkenti a seregvonatok hosszát. Egy
köz. tgko. 4 kocsioszlopot pótol teherbírásban, nap menetteljesítménye pedig 4 kocsioszlop
4-szeresének felel meg! Egy hds. gyors mozgásra való képesítésénél a tapasztalat szerint a sereg
vonat motorizálásának óriási jelentősége van.
49 Nem azonos Erwin Rommel német tábornokkal.
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A lengyel hds. végnólküli kocsioszlopokkal rendelkezett. Ezek a mozgást rendkívül gátolták és
béklyókónt h a t o t t a k a csapatokra. Egyébként a lengyel hds. anyagi ellátásáról közelebbi adato
k a t nem t u d t u n k szerezni.
4; A lengyel hadjárat alatt a német hds. igen nagy hadizsákmányra t e t t szert. Ennek gyűjtése,
rendezése és elszállítása megtekintésünk idején — német alapossággal megszervezve — folya
m a t b a n volt.
5. A német legénység élelmezése jó és bőséges. Háborúban nincsenek tiszti étkezdék, minek a
legénység szemében óriási jelentősége van, nem utolsó sorban abból a szempontból is, hogy így a
tisztek jobban utánanéznek az étkezésnek. A magasabb parancsnokságok is rendkívül egyszerűen
élnek — erről személyes tapasztalat alapján is módunk volt meggyőződést szerezni.
6. Lengyel részről a kiürítés sem volt előkészítve, sem a hadjárat a l a t t szabályozva nem volt.
A rendszertelenül hátratóduló lakosság ellepte az u t a k a t és szinte leküzdhetetlen akadályt gör
dített saját hadserege elé. Ezek a hátrafelé menetelő oszlopok sokszor megtévesztették a német
rep. felderítést.
H a a község v. város nem került különösen heves harcok gyújtópontjába, a lakosságnak az a
része járt a legjobban, amelyik helyén maradt.
7. Német részről a veszteségek megfelelnek a X/6-i Führer beszédben foglaltaknak (10 500
halott, 30 300 sebesült, 3400 eltűnt, — ezeket is halottnak lehet venni, mert a lengyelek foglyo
nem ejtettek — lemészárolták őket!) A német hds. egészségügyi szolgálata ezt az aránylag cse
kély veszteséget minden nehézség nélkül kezelésbe t u d t a venni és el t u d t a szállítani !
C) T A P A S Z T A L A T O K

A LÉGIERŐK

ALKALMAZÁSÁRA

I . Általában
1. A repülés történetében a német—lengyel háború volt az első alkalom, amikor a légierő a
hadviselésben oly [28.o.vége] szerepet játszott, hogy tervszerű és nagy tömegben történt alkal
mazásával a döntés előkészítésében és kivívásában elsőrangú tényezővé vált. Ugyanis a világ
háborúban és az azóta lefolyt háborúkban a légierő még csak oly kis létszámban vett részt, hogy
a döntés kierőszakolásában komoly szerepet nem tölthetett be. Annál inkább bebizonyította a
német—lengyel háború, hogy a repülés mai fejlettsége mellett a korszerű légi haderő oly hatalmas
fegyvert jelent a hivatott vezető kezében, hogy a légi haderő döntőfontosságú hatásával nem szá
moló hadvezetés — a legnagyobb katasztrófának teheti ki magát. E z a katasztrófa a lengyel had
seregnél be is következett.
2. Az okait k u t a t v a annak a teljes, úgyszólván minden időben és térben fennálló német légi
fölénynek, amely m á r a hadjárat első napján bekövetkezett, — mindenekelőtt meg kell állapítani
az illetékes német tényezők felvilágosításai alapján, hogy a fölényt nemcsak a német légierő szám
beli túlsúlya hozta létre, hanem a légierő jellegének legjobban megfelelő alkalmazás. Ugyanis a nyil
vántartások alapján a lengyel légierő kb. 1000 elsővonalbeli, mondhatni korszerű repgéppel ren
delkezett. Ez kereken 100 rep. szd-ot jelent. A német légierő a hadjárat első napjaiban kb. 1500
korszerű harci és k b . 500 korszerű féld. gépből állott, ami kb. 150 harci és 50 féld. rep. szd-nak
felel meg. Tehát ezek szerint a két légierő között 1:2-höz volt az arány. E z t nem lehet oly szám
beli túlsúlynak tekinteni, ami a tökéletes német lógifölény magyarázatául szolgálhatna. Tehát
nemcsak a mennyiségi túlsúlyban szabad keresni a fölény valódi okait. Emellett szól az is, hogy
a kapott felvilágosítások szerint, a lengyel légierő úgy kiképzósileg, mint korszerű felszerelés
tekintetében is igen jó fokon állott, úgy hogy e téren semmiesetre sem lehetett oly minőségi
különbség, amely a német légifölóny magyarázatául szolgálhatna.
3 A német légi felsőbb vezetésnek, valamint magának a bekövetkezett légifölénynek az okait
a német légierő meglepetésszerű tömegalkalmazásában kell keresni. A hadjáratot közvetlenül meg
előző időszakban illetve napokban a német különleges légifeld., amely a legnagyobb magassá
gokból (7—8000 m) készített oly nagyméretű felvételeket, hogy ezeken még az egyes gépeket is
le lehetett számolni, — a lengyel légierő területei elhelyezését majdnem teljes pontossággal meg
t u d t a állapítani. — Ennek alapján a német harci rep. erők szept. l-jén állítólag 5 h-kor egyide
jűleg meglepték béke alapjaikon a támadást még nem váró, illetve arra még fel nem készült
lengyel rep. egységeket. A támadások még aznap és szept. 2-án is folytatódtak úgy a lengyel
rep. alapok, mint a lengyel ök. és közlekedési vonalak ellen. Az első két nap tömegtád-ai valószí
nűleg, de pontosan meg nem állapíthatólag, igen tetemes veszteséget okoztak a lengyel légierő
nek s emellett olyan pánik, zavar és félelem lett úrrá, hogy a hadjárat további folyamán a meg
félemlített lengyel légierő B . tád-t úgyszólván egyáltalán nem hajtott végre, hanem csupán felde
rítői és elvétve vadász repülői működtek, illetve okoztak kisebb veszteségeket a támadó német
gépekben. Természetes, hogy az ily meglepetésszerű rajtaütés csak annak a félnek sikerülhet,
amelyik olyan tökéletes felderítéssel rendelkezik, mint a német légivezetés, mert enélkül nincs
meglepetés, nincs rajtaütés.
— 414 —

4. A n é m e t lógivezetés és r e p . h a r c e l j á r á s o k m ó d s z e r e i t k u t a t v a , m e g k e l l e t t á l l a p í t a n i , h o g y
ezek a z eddigi i s m e r t r e p . h a d á s z a t i és h a r c á s z a t i e l v e k t ő l l é n y e g ü k b e n n e m t é r t e k el. A z e s e t l e g e s
újítások a részleteknél ismertetésre kerülnek. [29.o.vége]
5. É r d e k e s és t a l á n a m i n é z e t e i n k k e l b i z o n y o s fokig e l l e n k e z ő a n é m e t légierő és földi h a d s e r e g
k ö z ö t t i alá- é s fölé r e n d e l t s é g i v i s z o n y s z a b á l y o z á s a .A féld. rep. kötelékek, a m e l y e k b é k é b e n e g y á l 
t a l á n n i n c s e n e k a l á r e n d e l v e a földi s e r e g t e s t e k n e k , háború esetén az illető seregtest
szervezetszerű
hadrendjébe
tartoznak
és korlátozás nélkül vannak alárendelve.
Ezzel szemben — tájékoztatóink
s z e r i n t — a harci rep. erők a hadjárat folyamán
egy alkalommal
sem voltak a földi
seregtesteknek
alárendelve, h a n e m c s a k a földi s e r e g t e s t e k k í v á n a l m a i n a k megfelelően a z o k k a l s z o r o s a n e g y ü t t 
m ű k ö d t e k . S ő t m é g a földi h a d m ű v e l e t e k e t v e z e t ő l e g m a g a s a b b p k - n a k ( B r a u c h i t s c h 5 0 ) s e m v o l 
t a k a légierő m a g a s a b b p k - a i a l á r e n d e l v e , m e r t a legfelsőbb földi v e z e t ő ( B r a u c h i t s c h ) és a leg
m a g a s a b b r e p . v e z e t ő (Göring 5 1 ) e g y e n r a n g ú p k - o k v o l t a k , s m i n t i l y e n e k k ö z v e t l e n ü l a F ü h r e r n e k v o l t a k c s a k a l á r e n d e l v e . A n é m e t légierő a földi c s o p o r t o s í t á s n a k megfelelően egy e r ő s e b b
déli és e g y g y e n g é b b é s z a k i flottára t a g o z ó d o t t . E z e k p k - i ( K e s s e l r i n g 5 2 , L ö h r t b k - o k ) a m e g f e l e l ő
földi v e z e t ő v e l m e l l é r e n d e l t v i s z o n y b a n á l l o t t a k . A k a p o t t f e l v i l á g o s í t á s o k s z e r i n t ez a z e g y ü t t 
m ű k ö d é s a z egész l i a d j á r a t f o l y a m á n a l e g t e l j e s e b b ö s s z h a n g b a n f o l y t le. A földi s e r e g t e s t p k - o k
a n á l u n k b e o s z t o t t r e p . p k . ú t j á n , a k i megfelelő t ö r z z s e l is r e n d e l k e z e t t — i g é n y e l t é k h a r c a i k
t á m o g a t á s á r a a r e p . h a r c i e r ő k k ö z r e m ű k ö d é s é t a déli v a g y a z é s z a k i légiflotta p s á g - á t ó l . Meg v o l t
á l l a p í t h a t ó , h o g y a k é r t i g é n y e k e t a r e p . p s á g - o k m i n d i g a l e g t e l j e s e b b e g y e t é r t é s és m e g e l é g e d é s
mellett elégítették ki.
6. A n é m e t — l e n g y e l h á b o r ú e g y i k l e g n a g y o b b t a n u l s á g a a z v o l t , h o g y a f i a t a l n é m e t l é g i e r ő ,
a m e l y n e k felszerelését a n é m e t v e z e t é s á l d o z a t o t n e m i s m e r ő m é r t é k b e n t ö k é l e t e s í t e t t e , — a bele
h e l y e z e t t b i z a l o m n a k 1 0 0 % - i g m e g f e l e l t , s ő t igen g y a k o r i e s e t b e n a v á r a k o z á s o n felül o l d o t t a
m e g f e l a d a t a i t . A n é m e t légierő a h a r c o k b ó l erkölcsileg is d i a d a l m a s a n k e r ü l t k i , és a l e g n a g y o b b
b i z a k o d á s s a l és a b i z t o s g y ő z e l e m r e m é n y é v e l n é z a t o v á b b i k ü z d e l m e k elé.

I I . Részleteiben
Á l t a l á b a n m e g á l l a p í t h a t ó v o l t , h o g y a legkevesebb részletfelvilágosítást
a repülők
liarceljárásairól
nyújtották
a németek. E n n e k m a g y a r á z a t á t a b b a n k e l l k e r e s n i , h o g y e g y r é s z t a z esetleges n a g y
n y u g a t i h á b o r ú e l ő t t n e m a k a r n a k oly r é s z l e t e k e t i s m e r t e t n i , a m i esetleges i n d i s z k r é c i ó f o l y t á n
á r t a l m a s l e h e t n e , m á s r é s z t a h a d j á r a t f o l y a m á n v a l ó s z í n ű l e g s o k o l y h a r c á s z a t i és t e c h n i k a i p r o b 
lémát kísérleteztek ki, amelyeknek a kiértékelése m é g m o s t v a n folyamatban.
A)
Felderítés.
1. Szervezés. A m i n t m á r e m l í t v e v o l t , a földi s e r e g t e s t e k céljait szolgáló féld. e g y s é g e k a z illető
s e r e g t e s t p s á g - n a k t e l j e s m é r t é k b e n a l á v o l t a k r e n d e l v e ; m é g p e d i g h o . és p á n c é l o s s e r e g t e s t é s
h d t - e n k i n t l - l közelfeld. s z d . , h d s . p s á g - o n k é n t l - l t á v o l f e l d . s z d . H o g y a legfelsőbb v e z e t é s
h á n y t á v o l f e l d . s z d - a l r e n d e l k e z e t t , v a l a m i n t h o g y a k ü l ö n l e g e s féld. c s o p o r t m i l y e g y s é g e k b ő l
á l l o t t , a r r a v o n a t k o z ó l a g n e m l e h e t e t t t i s z t a k é p e t k a p n i . — E z e k e n k í v ü l a r e p . s e r e g t e s t e k is
r e n d e l k e z t e k l - l , a k ü l ö n l e g e s c é l j a i k a t szolgáló féld. e g y s é g e k k e l .
S e r e g t e s t e n k é n t r e p . ö k - k é n t r e p . p k - o k (megfelelő t ö r z z s e l ) n y e r t e k b e o s z t á s t , r e n d s z e r i n t
m a g a s a b b [ 3 0 . o . v é g e ] r e n d f o k o z a t ú t ö r z s t i s z t e k . E z e k v e z e t t é k a feld-t, v a l a m i n t s z ü k s é g és al
k a l o m esetén a harci r e p . erők k ö z r e m ű k ö d é s é t igényelték és i r á n y í t o t t á k . Állítólag a r e p . p k - o k
b e á l l í t á s a i g e n c é l s z e r ű n e k b i z o n y u l t és főleg e z e k m ű k ö d é s é n e k v o l t k ö s z ö n h e t ő , h o g y a h a r c i
r e p . e r ő k k ö z r e m ű k ö d é s e t e r é n s ú r l ó d á s o k n e m m e r ü l t e k fel.

50 Brauchitsch, Walter von (1881—1948) német vezértábornagy. A II. világháború kitörésekor a Wehrmacht rangidős
tábornoka. Fritseh vezérezredes lemondatása után, 1938-tól a Wehrmacht főparancsnoka. Ellenezte Hitler háborús
terveit, de katonaként végrehajtotta parancsait. Ő volt a Lengyelország, Franciaország, Jugoszlávia, Görögország és
a Szovjetunió ellen indított német hadjáratok formális vezetője. A kezdeti sikerek hatására behódolt Hitlernek.
A Moszkva elleni eredménytelen támadás után, 1941 decemberében visszavonult az aktív katonai szolgálattól. A fő
parancsnokságot most már formálisan is Hitler vette át.
51 Göring, Hermann Wilhelm (1893—1946) német fasiszta politikus, birodalmi marsall. Az I. világháború idején
vadászpilóta. 1922-től a Nemzetiszocialista Munkáspárt egyik vezetője. 1928-tól birodalmi gyűlési képviselő,
1932-től a Birodalmi Gyűlés elnöke. Az ő vezetésével szervezték meg a Gestapó-t és az első koncentrációs táborokat.
1935-től a német légierő főparancsnoka, ezenkívül porosz miniszterelnök és több hadiipari üzem tulajdonosa. A nürn
bergi perben háborús főbűnösként halálra ítélték. Kivégzése előtt öngyilkos lett.
52 Kesselring, Albert (1885—1960) a Luftwaffe vezértábornagya. 1936-tól a Luftwaffe vezérkari főnöke. Fő feladata
a szárazföldi és a légierők közti együttműködés kidolgozása. A lengyelországi hadjárat idején az 1. légiflotta, a nyugati
hadjárat idején a 2. légiflotta parancsnoka. A győztes franciaországi háború után vezértábornaggyá léptették elő.
1941. dec.—1945. márc. közt a déli német fegyveres erők főparancsnoka a Földközi-tenger térségében. 1945. márc.
25-től a Németország nyugati részén folyó hadműveletek irányítója. 1947-ben 347 olasz polgári személy agyonlövetéséért halálra ítélték, de az ítéletet életfogytiglanig tartó börtönbüntetésre változtatták. 1952-ben kegyelmet kapott és
szabadlábra helyezték.
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2 . Felderítés. K ö z e i f e l d e r í t ő k é n t a H e i n k e l 5 3 és H e n s c h e l 5 4 t í p u s ú g é p e k e t a l k a l m a z t á k . A t á v o l f e l d - t m a j d n e m k i z á r ó l a g a DO-—117-es 5 5 t í p u s ú r e p g é p e k l á t t á k el. V a l ó s z í n ű l e g ezek a g é p e k
v é g e z t é k a h a d j á r a t o t m e g e l ő z ő i d ő b e n a k ü l ö n l e g e s féld. f e l a d a t o k a t is.
3 . Harceljárás.
A k ü l ö n l e g e s féld. f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á n k í v ü l , a z e g y é b féld. is, a k a p o t t
f e l v i l á g o s í t á s o k s z e r i n t k i v á l ó a n m ű k ö d ö t t . O l y k ü l ö n l e g e s féld. e l j á r á s r ó l , a m e l y e l ő t t ü n k n e m
volna ismeretes, nem t ö r t é n t említés.
A h a d s z í n t é r s a j á t o s s á g a f o l y t á n igen g y a k o r i a l k a l m a z á s t n y e r t a t ü z é r r e p ü l ő . 5 6 U g y a n i s a
h a d s z í n t é r t e r e p j e l l e g e a s ű r ű n m ű v e l t l a p á l y , a h o l a s z á m o s fasor a t á v o l a b b i b e t e k i n t é s t a k a 
d á l y o z z a , s í g y a t ü z é r s é g i megfigyelés a földről i g e n n e h é z . E z é r t a t ü z é r r e p ü l ő s z o l g á l a t n é l k ü 
lözhetetlenné vált.
A féld. r e p ü l ő jelentései a s z a b á l y z a t o k b ó l i s m e r t m ó d o n j u t o t t a k el a z illetékes p s á g - o k h o z .
M e g k e l l j e g y e z n i a z o n b a n , h o g y igen gyakori volt a levegőből rádión történő
jelentésközvetués.
E t é r e n ú j í t á s a z , h o g y a földi s e r e g t e s t p s á g - o k t ö r z s é b e n b e o s z t o t t r e p . p k . k ü l ö n r á d i ó á l l o m á s 
s a l r e n d e l k e z e t t , é s í g y a féld. r e p ü l ő j e l e n t é s e i t k ö z v e t l e n ü l é s a z o n n a l v e t t e .
A r e p . f é n y k é p é s z e t i s z o l g á l a t e l s ő r a n g ú a n m ű k ö d ö t t . A felvételek a g é p leszállása u t á n 4 ó r a
m ú l v a az illetékesek kezeiben v o l t a k . D a c á r a a m o z g ó h á b o r ú n a k , m i n d i g idejekorán érkeztek és
kiváló szolgálatokat tettek.
A z éjjeli feld-re és főleg a z éjjeli f é n y k é p e z é s e r e d m é n y e i r ő l n e m s i k e r ü l t a d a t o k a t s z e r e z n i .
A féld. k i v á l ó a n e r e d m é n y e s m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t b a n kell f e l e m l í t e n i , h o g y e z t n a g y m é r t é k 
b e n s e g í t e t t e elő a s z é p őszi i d ő j á r á s . A h a d j á r a t f o l y a m á n s z e p t e m b e r h a v á b a n m i n d ö s s z e e g y 
szer e s e t t a z e s ő .
B)
Vadászrepülés.
1. Szervezés.
A n é m e t h a r c i r e p . erő á l t a l á b a n h o . k ö t e l é k b e n v a n m e g s z e r v e z v e . A h o . k é t
d a n d á r b ó l á l l . V a n e g y n e m ű é s v a n v e g y e s h o . A d a n d á r o k e g y n e m ű e k és á t l a g b a n 2 — 3 e z r e d b ő l
á l l n a k . A v a d á s z e z r e d ( J a g d g e s c h w a d e r ) 3 o s z t á l y r a ( G r u p p e ) t a g o z ó d i k , á 3 s z á z a d d a l (Staffel).
A s z á z a d o k 3 r a j o s o k ( K e t t e ) . A r a j o k 2, 3 v a g y 5 d r b . g é p b ő l á l l n a k . A r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y
m e n n y i és m i l y e n f e l a d a t ú s z á z a d o k á l l n a k 2-es, 3-as v a g y 5-ös g é p ö s s z e t é t e l ű r a j o k b ó l , — n e m
s i k e r ü l t f e l v i l á g o s í t á s t k a p n i . V a l ó s z í n ű , h o g y a 2-es és 5-ös r a j o k e g y e l ő r e k i k í s é r l e t e z é s a l a t t
állnak.
Szervezésileg a l e g n a g y o b b t i t o k b a n t a r t o t t h a r c i e g y s é g , a m e l y r ő l c s a k v é l e t l e n ü l e l e j t e t t m e g 
jegyzést lehetett hallani, — az ún. „Zerstörergruppe"57. E z a valószínűleg osztálykötelékben
s z e r v e z e t t h a r c i r e p . e g y s é g , ú g y légi célok, m i n t földi élőcélok elleni h a r c r a h i v a t o t t . M i n t h o g y
főleg t ű z f e g y v e r e k k e l r e n d e l k e z i k és igen g y a k r a n a B . k ö t e l é k e k k í s é r é s é r e és a z o k k a l e g y ü t t e s
f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a h a s z n á l t á k , — i n k á b b v a d á s z , m i n t b o m b á z ó k ö t e l é k n e k kell t e k i n t e n i .
A szigorú t i t o k t a r t á s m i a t t a s z e r v e z é s r é s z l e t e i t n e m l e h e t e t t m e g t u d n i . F e l t e h e t ő , h o g y e z e k n e k
a k ö t e l é k e k n e k a z a l k a l m a z á s á h o z m é g igen n a g y r e m é n y e k e t f ű z n e k . [31.o.vége]
2 . Felszerelés. A v a d á s z e r ő k e g y s é g t í p u s a a M e — 1 0 9 5 8 t í p u s ú r e p g é p . E z t a l á t á m a s z t j a a z is,
h o g y a m i v a d á s z g é p e t a levegőben, v a g y a földön látni lehetett, — a z m i n d Me—109-es volt.
H o g y egyéb típusú vadászgép, nevezetesen a He—11259-es alkalmazást nyert-e, — arra vonat
kozólag nem lehetett t á m p o n t o t kapni.

53 Heinkel He-46 merevítő dúcokkal kitámasztott felső szárnyas, merev futóműves, nyitott felderítőgép. Két főnyi
személyzete a pilótából és a mögötte ülő megligyelőből állt. A megfigyelő a kis sebességű gépből szabad szemmel végezte
a felderítést, vagy kézi kamerával fényképezett. A lengyelországi hadjárat idején a típus még nagyobb számban állt
szolgálatban, de hamarosan modernebb gépekkel váltották fel a német légierőnél. A m. kir. légierőnél még 1942-ben is
élvonalbeli közeifelderítőként alkalmazták.
54 Henschel Hs-126 merevítő dúcokkal kitámasztott felső szárnyas, merev futóműves közelfelderítő. Két főnyi
személyzete közül a pilóta már fedett kabint kapott. A He-46 felváltására szánt gépet különleges fényképező- és
rádióberendezésekbei is ellátták. A rövid felszállópályát igénylő, nagy stabilitású típus kiválóan alkalmas volt tábori
körülmények közti működésre is. Kis repülősebessége és rádiófelszerelése miatt szívesen alkalmazták tüzérségi meg
figyelőnek. 1942-től fokozatosan modernebb gépekkel váltották fel.
55 Helyesen: Dornicr Do-17, háromüléses, fémépítésű, kétmotoros, felső szárnyas, ikervezérsíkú gép. 1939-ben, a
keskeny törzsátmérőjéről „Repülő Ceruzának" becézett géppel volt felszerelve a Luftwaffe bombázó- és távolfelderítő
századainak egy része. 1939 után kivonták a csapatszolgálatból, megmaradt példányait kiképzési és szállítási felada
tokra használták, a harcoló alakulatokat pedig a típus továbbfejlesztett változataival szerelték fel.
56 Lásd az 54-es lábjegyzetet.
57 Romboló osztály. A Luftwaffe vezetőinek elképzelése szerint az erős fedélzeti fegyverzettel ellátott rombolók
alapvető feladata ;i saját bombázók útjának megtisztítása az ellenséges vadászoktól, de emellett egyéb feladatok (földi
csapatok támogatása, felderítés sih.) ellátására is alkalmasnak kell lenniük.
58 Messerschmitt Bf-109 együléses, fémépítésű, szabadonhordó, egyfedelű alsó szárnyas vadász. Áramvonalas
sárkányává', behúzható futóművével, zárt kabinjával a II. világháborúban használt vadászgépek jellegzetes jegyeit
viselte. A konstrukció sikerességére jellemző, hogy különböző továbbfejlesztett altípusai a spanyol polgárháborútól a
II. világháború végéig élvonalbeli gépként szolgáltak. A lengyelországi hadjárat során általában használt Bf-109E
változat minden tekintetben felülmúlta a lengyel vadászokat.
59 Heinkel He —112. A Messerschmitt Bf-109-hez hasonló tulajdonságokkal rendelkező együléses vadász. Miután
a Luftwaffe vezetői a Bf—109 rendszeresítése mellett döntöttek, a korlátozott számban gyártott He—112-t exportra
szánták. Voltak olyan elképzelések, hogy a m. kir. légierőt He —112-kel szerelik fel. Három példányt meg is vásárol
tak, de további szállításokra nem került sor. Valószínűleg innen a bizottság érdeklődése a típus iránt.
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A „Zerstörergruppe" legnagyobb titokban t a r t o t t géptípusa a Me—110. 80 repgép. Állítólag 2
motoros, igen nagy teljesítményű gép. Felszerelése gp-kon kívül 1 vagy 2 gépágyú. Földi célok
elleni harcra kisebb mennyiségű bombát is tud vinni.
3. Harceljárás. A hadjárat folyamán védelemre rendelt vadászerők úgyszólván egyáltalán nem
j u t o t t a k feladathoz. Ugyanis a lengyel légierőt már a hadjárat legelső napján annyira megfélem
lítették, hogy komoly elg. támadásról beszélni sem lehet. Tény, hogy a lengyel bombázók mind
össze csak egy-két alkalommal t á m a d t a k alárendelt jelentőségű céllal és eredménnyel.
A bombázókötelékek kísérésére és működésük biztosítására a közeli távolságokon és a had
j á r a t első napjaiban a MB—109-es gépekkel felszerelt vadászkötelékeket alkalmazták, mégpedig
majd minden alkalommal, mindaddig, amíg be nem bizonyosodott, hogy a lengyel vadászelhá
rítás teljesen megszűnt. A b . erők általában mindig osztálykötelékben t á m a d t a k , a vadászbiz
tosítást vadászoszt. l á t t a el, de fontosabb és veszélyesnek vélt célok támadásánál előfordult,
hogy egész vadászezred volt kirendelve a biztosításra.
A hadjárat egész folyamán és főleg nagyobb távolságokra történő B . tád-ok esetén, a B . köte
lékekkel együtt alkalmazták a „Zerstörergruppe" egységeit. Ezek feladata volt részben a B .
biztosítása, részben alacsonytád-okkal a légvédelem kikapcsolása, majd egyéb földi élőcélok elleni
harc. Valószínű azonban, hogy az utóbbi két feladatra önállóan is alkalmazták ezeket a kötelé
keket, főleg alkalmi célok ellen.
A német vadászrepülők harceljárásában ismeretes az ún. „szabad vadászat", amelyet rendsze
rint összekötöttek a tüzérrepülők, felderítők biztosításával. Megadott légtérben és időben, főleg
ott, ahol a légifölény biztosítása különösen fontos volt, vadászegységek minden elg. gépet leküz
dötték.
D) Bombázás.
1. Szervezés. Általában kétféle B . köteléket kell megkülönböztetni. Egyik a B . tád-t nagy ma
gasságból végrehajtó kötelék, másik az ún. zuhanóbombázó (Stuka = Sturzkampfflieger) kötelék.
A rendes B. kötelékek ho., dandár és ezred kötelékben voltak szervezve. Századonként 9 első
vonalbeli géppel. A 2 dandárból álló ho-ok részben egyneműek, részben vegyes összetótelűek vol
t a k (V. + B.).
A „ S t u k a " alakulatok valószínűleg önálló osztályokat képeztek, szintén századonként 9 első
vonalbeli géppel.
2. Felszerelés. A rendes B kötelékek egységtípusa a He—111. 6 1 repgép volt. A hadjárat későb
bi folyamán és főleg éjjel igen nagy számban vetettek be Ju—52-es 62 típusokat is. A „ S t u k a "
alakulatoknak a hadjárat folyamán alkalmazott típusa a Ju—87. 6 3 repgép volt. A Ju—88-as 6 4
géptípust a hadjárat folyamán csak egyszer alkalmazták hadihajók ellen, amiről később ínég
szó lesz.
3. Harceljárás. A rendes B . erőket főleg a hadjárat kezdetén osztálykötelékben vadászbiztosítás
mellett vetették be támadásokra. Ezek a kötelékek a B . tád-aikat mindig [32.o.vége] legalább
3000 m, vagy még nagyobb magasságból hajtották végre. A célok minőségétől függött, hogy a B .
oszt.-ok zárt kötelékben, avagy a célterület felett szétoszolva rajonként végezték a B . tád-okat.
E z utóbbi harceljárást, főleg a földi lgv. szétforgácsolására is igen alkalmasnak t a r t o t t á k .
A „ S t u k a " kötelékeket a hadjárat elején főleg önállóan kis célpontok ellen alkalmazták min
denkor vadászok biztosítása mellett.
Igen érdekes B . eljárást vezettek be Varsó legutolsó bombázásainál. Egyidőben t á m a d o t t
magasból a B . oszt., zuhanóbombázással a „ S t u k a " oszt., míg a „Zerstörergruppe" egységei

60 Messerschmitt Bf—110. A romboló alakulatok felszerelésére kiszemelt kétüléses, mélyfedelű, fémépítésű, két
motoros vadászgép. Első harci bevetésére Lengyelországban került sor. Már itt megmutatkozott, hogy az együléses
vadászgépek fordulóharcban felülmúlják a típust. Az angliai légicsata idején pedig egyértelműen bebizonyosodott,
hogy a Bf—110 vadászként reménytelenül nehézkes. Nehéz vadász volt, amely vadászvédelemre szorult. Ezután a ne
héz fegyverzetű gépeket a földi csapatok támogatására, ill. éjszakai vadászként vetették be.
61 Heinkel He—111 a lengyel hadjárat idején a Luftwaffe standard bombázója. A jellegzetes üvegezett orral rendel
kező, könnyen repülhető, jól kormányozható, 4—5 üléses, kétmotoros gép 360—370 km/h-s sebessége és védettsége a
spanyol polgárháborúban és a II. világháború elején megfelelő volt, később azonban elégtelenné vált. Ezért a He—111-ek
a háború második felében súlyos veszteségeket szenvedtek. Mivel megfelelő utódai túl későn jelentek meg, a He—111
a háború végéig szolgálatban maradt.
62 Junkers .Tu—52/3m. A fémépítésű, hárommotoros, alsó szárnyas, merev futóműves gép 1936-tól a német légierő
első számú szállítógépe volt. A megbízható repülőtulajdonságai miatt „Tante Ju"-nak becézett repülőgép a háború
előbbi években kisegítő bombázóként az ún. „megfélemlítő" légierő magját képezte. Ebben a minőségében vetették be
Lengyelországban is.
63 Junkers Ju—87. E'^motoros, kétüléses, alsószárnyas, merev futóműves zuhanóbombázó. A II. világháború elején a né
met villámháborús hadviselés szimbólumává vált, olyannyira, hogy e repülőkategória német elnevezéséből (Sturzkampfflug
zeug) eredő „Stuka" rövidítést szinte kizárólag erre a típusra alkalmazták. A viszonylag lassú, gyenge védettségű „Stuka"
igen hatásos fegyvernek bizonyult, ha a teljes légiuralom kivívása után vetették be. Ilyen volt a lengyel hadjárat is. 1943-tól,
amikor a Luftwaffe elvesztette a légifölényt a Ju — 87 alakulatok súlyos veszteségeket szenvedtek.
64 Junkers Ju —88. E négyüléses, kétmotoros, középszárnyas, fémépítésű gép volt Németország legsokoldalúbb harci repülő
je a II. világháború alatt. Vízszintes- és zuhanóbombázókónt, felderítő- és csatagépként éppúgy szolgált a Luftwaffénél, mint
gyakorlógépként. Volt nappali és éjszakai vadász változata is, de használták aknarakónak és éjszakai bombázónak is.
Sikerességére jellemző, hogy az 1939-től 1945-ig szolgálatban tartott típusból 15 000 példány készült.
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alacsonytád-al főleg a ]gv. tü-re feküdtek rá. Ez a harceljárás a k a p o t t felvilágosítás szerint igen
alkalmas az elg. Igv. teljes szétfogácsolására, sőt mondhatni kikapcsolására. Állítólag ez alka
lommal igen kevés vesztesége volt a t á m a d ó német rep. erőknek.
A közlekedési vonalak megtámadásánál úgy a magas, mint a zuhanóbombázást is alkalmazták,
mégpedig p.u-k ellen a magas, míg nyílt pályán műtárgyak és szerelvények ellen a zuhanóbom
bázókat.
Tengeri célok ellen mindig a zuhanóbombázók t á m a d t a k . Érdekes megemlíteni, hogy a német
legújabb és legmodernebb Ju—88. típusú B . gép, amely a hadjáratban még nem vett részt, első
alkalmazásra, mint képesített zuhanóbombázó, az angol hadihajók ellen került. Az újsághírekből
közismert rep. őrvezetőnek hadnagyi előléptetése e gépek első sikeres szereplésének jutalmazását
is jelentette egyben. Ellen nem őrizhető hírek szerint a támadásnál 4 J u — 8 8 . ós 8 He—111.
repgép vett részt. A támadás eredményekóp a hivatkozott pilóta 500 kg bombával semmisített
meg egy repgépanyahajót.
Az éjjeli támadásokat katonai célok ellen az egész hadjárat a l a t t úgyszólván megszakítás
nélkül folytatták, amit nagyban elősegített a kiváló időjárás. (Világos éjjelek — kedvező látási
viszonyok) Újításnak tekinthető e téren, hogy igen gyakran rajkötelékekben támadtak, amit
szintén csak a világos, tiszta éjjelek segíthettek elő. A csekély földi elhárítás m i a t t régebbi, ke
vésbé korszerű gépek is igen jól felhasználhatók voltak az éjjeli támadások végrehajtására.
A bombatámadások végrehajtását harcászati cselekkel is elősegítették. Ilyen volt például a
következő eset: A német légierő szept. l-jén pont 6 h-kor egyidőben t á m a d o t t az összes előre
kijelölt célok ellen. Szept. 2-án a lengyel vadászerők abban a hiszemben, hogy ismét 6 h-kor jön
a t á m a d á s 6 h-kor nagyrészt már a levegőben várták a támadó német gépeket. A harcierők elő
rerendelt saját féld. gépeik megfigyelése és jelentése alapján ennélfogva csak 8 h-kor hajtották
végre a támadásokat, amikor a lengyel vadászok üzemanyagpótlásért le kellett szállniok. így a
lengyel vadászok az elhárítás lehetőségétől nemcsak elestek, hanem jórészben a B . tád-oknak
áldozatává is váltak.
A felsorolt harceljárásokat örökérvényű szabálynak semmiesetre sem szabad elfogadni. Ezt maguk a
iK'Inet vezetők is igen gyakran és nyomatékosan hangsúlyozták. A hadjárat repülés szempontjából
is oly különleges kiváló viszonyok között folyt le, amelyek nem valószinű, hogy mindenkor rendelkezésre
fognak állni. A repülésre kiváló időjárás, a már az első napon megszerzett német légifölény oly
hatalmas előnyt jelentő tényezők, amelyekkel előre határozottan számolni igen nagy hiba volna.
[33.o.vége] Valószínűnek kell tartani, hogy más nehezebb viszonyok között a rep. harceljárásban
esetleg más módszereket kell majd keresni és alkalmazni.
4. B. támadások eredménye és hatása.
A személyesen látottak alapján a B. tád-ok eredménye és hatása elképzelhetetlenül óriási volt,
nemcsak erkölcsileg, hanem ami a legfontosabb, anyagilag is. Az eddig a rep. B . tád-ok anyagi
h a t á s á t hitetlenkedve és lekicsinylőleg bírálóknak célszerű volna az 1,3 millió lakosú Varsó váro
sát jelen állapotában megmutatni.
Megállapítható, hogy a rep- tád-ok hatása úgy élő, mint holtcélok ellen egyaránt döntő jelen
tőségű volt.
A l á t o t t a k alapján az alábbi jellegzetes példákat érdemes felsorolni:
a) A legnagyobb és legmegdöbbentőbb volt a hatás mindenesetre Varsó városában. Amikor a
város átadására vonatkozó többszöri felszólítás után is elutasító volt a válasz, — a német légierő
k b . 50 B. szd-dal két napon á t megszakítás nélkül (éjjel is) bombázta Varsó-t. A Varsó elleni
gyalogsági tád. megindulása előtt két órán á t csak gyújtóbombát használtak a német repülők,
aminek eredményekép a város oly sűrű láng és füstfelhőbe borult, hogy az egyik tád. gyal. ezredpk. saját bemondása alapján, egész nap alig lehetett látni a várost. Természetesen a város
szét rombolásában a német tü. is igen hatásosan és eredményesen v e t t e ki a részét. A városban
úgyszólván egyetlen ép ház sincs. Volt olyan ház is, ahol egy rep. B . találat 4 emeletet ü t ö t t át és
még a pincét is beszakította. Szemtanúk vallomása szerint az első napi tád-nál egy zsúfolt köz
épületben 600 embert öltek meg a találatok. Tönkretette a villanyvilágítást és a vízellátást.
A Varsó-i híres lengyel repgépgyár, amely a szept. 1. és 2-i tád-oknak esett áldozatul, olyannyira
szét van rombolva, hogy a gyárat helyreállítani nem, csak legfeljebb teljesen újból építeni lehet.
A t á m a d á s , amely a gyárat teljes üzembe lepte meg, szintén rengeteg áldozatot követelt. Érdekes
megemlíteni, a bombatalálatok pontos fekvését illetőleg, hogy Pilsudszky tábornagy Varsó-i
kastélyát, amelyet a német hadvezetőség pcs-ára kímélni kellett, — egyetlen egy találat sem értet
A Varsó-ban észlelt hatáshoz hasonlóan borzalmas volt Gabin, Sanniki, Sochaczew és főleg a
Modlin-i cittadella ellen végrehajtott B. tád-ok hatása. Ez utóbbi városkában szintén vissza
u t a s í t o t t felszólítás után, a német bombázókötelékek 14 h-tól 18 h-ig a legkisebb szünet nélkül
b o m b á z t á k Módiin megerősített cittadelláját.
b) A vasúti hálózat ellen végrehajtott támadások hihetetlen eredményt hoztak. Már az első
n a p o k b a n történt támadások annyira elrombolták a hálózatot, hogy Ny. Lengyelországban min
d e n ü t t százával állottak szerelvények úgy a nyílt pályán, mint a pályaudvarokon. Ily körülmé
nyek között még a legkisebb bomba is igen hatásos volt, s a vasúti eldugulást még jobban elő— 418 —

segítette. Műtárgyak elleni tád-ok közül ki kell emelni a Modlin-i Visztula vasúti híd ellen vég
rehajtott zuhanóbombázás hatását. K é t teljes találat van a hídban, egyik a parti hídfőnél,
másik a közepe táján az egyik főtartóban. A híd rombolása tökéletesnek mondható.
c) A visszavonuló, erkölcsileg is megrendült elg. ellen végrehajtott támadások alapjában véve
könnyűek, de annál hatásosabbak voltak. Wisgorod-nál az elrombolt [34.o.vége] Visztula hídon
átkelni nem tudó, kis területen összeszorult lengyel ho. elleni tád. veszteségeit nem sikerült meg
tudni, egy azonban tény, hogy a ho. területén úgyszólván minden lépésnyi területen van egy bom
batölcsér.
Még igen sok hallott példával lehetne illusztrálni a rep. B. tád-ok hatását, azonban a felsorolt
példák is meggyőző, világos képet nyújtanak.
D) Rep. szállítás
1. Ejtőernyőugró csapat állítólag egyáltalán nem került alkalmazásra, holott a békekiképzés
igen fontos részét képezte. E z t az állítást elfogadhatónak kell tartani, mert a hadjárat gyors és
kedvező megindulása és lefolyása nem t e t t e szükségesség ennek a különleges csapatnak a beveté
sét.
2. Állítólag földi csapatok szállítására többízben is sor került, de hogy mily erőben és céllal tör
tént a szállítás — arra vonatkozólag elzárkóztak.
3. Anyagszállítás: (éln. 66 , lőszer) igen gyakori volt, főleg az elől harcoló egységekhez. Sőt a
páncélos alakulatok részére az üzemanyagpótlás is nem egy esetben rep-gépen történt. Még a
leszállással végrehajtott szállítások sem jelenthettek rep-technikai szempontból nehézséget,
mert a lengyel talajviszonyok mondhatni mindenütt lehetővé teszik a leszállást, még a legnehe
zebb repgépek számára is.
E) Rep. anyagi szolgálat
Az anyagi szolgálat szempontjából élesen meg kell különböztetni a féld. és a harci kötelékek
anyagi ellátását. Ugyanis míg a harci kötelékek önálló földi alapokkal (Fliegerhorst) rendelkeznek,
addig a féld. kötelékeknél a szd-oknak szerves részét képezi a földi rész.
Az anyagi szolgálat lebonyolítása terén különösebb nehézségek nem adódtak. A közismert és
most is kiválóan működő alapos német szervezés könnyen legyőzte a nehézségeket. Egyébként is
a harci rep. erők zöme nem változtatott alapot, tehát nem adódhatott akadály meg súrlódás.
A féld. kötelékek, amelyek az illetékes földi seregtestek után változtatták alapjaikat, a szállításra
nagy tömegben alkalmazott J u — 5 2 . gépekkel mindig idejekorán megkapták szükséges anyag
utánpótlásukat.
A felhasznált repanyag mennyiségére, minthogy állítólag maguknak a németeknek sincs tiszta
képük — pontos adatokat nem sikerült szerezni. Mindenesetre megállapítható az elejtett meg
jegyzésekből, hogy az anyagfelhasználás lényegesen nagyobb volt, mint amire számítottak.
Veszteségek. A hadjárat folyamán a gépveszteség k b . 250 gépre tehető, ami az alkalmazásra
került gépmennyiségnek k b . 15%-a. E számban minden veszteség bennfoglaltatik, tehát úgy a
véres, mint az egyéb veszteség. Az emberveszteség ennek megfelelően maximálisan ä gépveszteségi szám kétszeresére tehető. Ezek a veszteségi arányszámok kedvezőnek mondhatók, mert a
világháborús tapasztalatok szerint a légierőnek a havi vesztesége k b . 30% volt. Meg kell még
jegyezni, hogy a véres veszteség nagyobbik részét a földi elhárítás okozta. Ugyanis a veszteség
azért oly kedvező, mert a légielhárítás (elg. vadászok) alig működött.
F) Egyéb tapasztalatok
1. A spanyol háború, valamint a béketapasztalatok alapján igen súlyos problémát jelent a
saj. Igv. és saj. rep. erők együttműködése abból a szempontból, hogy a saj. Igv. elg-nek ítélve a
saj. rep. kötelékeket, azoknak [35.o.vége] erkölcsileg is lesújtó veszteségeket fog okozni. E vesz
teségek okozásának lehetőségét már erősen lecsökkenti a németeknél az a tény, hogy a Igv. tü.
a légierőnek szervezetszerű részét képezi. Tehát már békében a legszorosabb együttműködés van a
két fegyver (nem) között. Emellett is a lengyel hadjárat folyamán az volt a repülők utasítása,
hogy a saj. területek felett, t e h á t ott, ahol a saj. Igv. veszélyeztethet, oly alacsony magasságban
kell repülni, hogy a saj. Igv. kétely nélkül felismerhesse a rep gépek felségjeleit. Ezenkívül a rep.
pság-ok mindig indulás előtt is tájékoztatják a légv. t ü . egységeket a rep. kötelékek rep. útvona
lairól.
2. Hogy a földi vezetés technikai lebonyolításában is mily fontos szerepet játszik a repgép, —
bizonyítja az, hogy & földi seregtestek vezetői— főleg a páncélos ós gyorsmozgó alakulatok vezetői 7
— külön ök. rep. géppel vannak ellátva. E célra a Storch típusú repgépeket alkalmazták. E gépeket
nemcsak pcs-ok közvetítésére, hanem igen gyakori esetben a pk-ok személyes szállítására hasz
nálták. Szétagoltan küzdő csoportjaik pk-ainál leszálltak és a helyszínen személyesen intézkedtek.
3. A lengyel légierőre vonatkozó tapasztalatok csak a német illetékes körök felvilágosításán
65 Helyesen: élm. — élelmiszer.
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alapszik, amennyiben a bizottságnak lengyel tisztekkel nem volt alkalma beszélni. Mint már em
lítve volt a jelentés más helyén, — a szept. 1. és 2-i német meglepő, tömegrep. tád. a lengyel légi
erőt a békereptereken érte. Mindenesetre végzetes hiba volt a lengyel légivezetéstől, hogy a hoszszú feszült viszony alatt nem intézkedett rep. kötelékével a békerepterek kiürítését és elhagyását
illetőleg. Lásd lgv. fejezet a l a t t .
Valószínűnek t a r t h a t ó , hogy a lengyel légierő szept. első napjaiban k b . 50%-os veszteséget
szenvedett, amig elég volt ahhoz, hogy a megmaradt 50% oly erkölcsi megrendülést szenvedjen,
ami a további eredményes működést megbénította. A hadjárat további folyamán a lengyel légi
erő további 2 5 % veszteséget szenvedett, úgyhogy a megmaradt 2 5 % , k b . 250 gép volt az, ami
Romániába és Lettországba el t u d o t t menekülni.
Ez a hatalmas veszteség legnagyobb része a lengyel légierőt földi alapjaikon érte, ebből követ"
kezik, hogy a lengyel légierő komoly légitevékenységéről még csak beszélni sem lehet. Jellemző»
hogy voltak német seregtestek, amelyek még csak nem is l á t t a k lengyel repgépet. Csak az fordult
elő, hogy kisebb lengyel vadászkötelékek próbálták a harcot felvenni. Azonban a legtöbb esetben
eredménytelenül, mert a német vadászok óriási technikai fölényben voltak felettük, viszont a
német bombázókat nagyobb sebességük m i a t t még csak utolérni sem t u d t á k . Lásd a légv. feje
zetet.
Végeredményben a lengyel légierő, ép úgy, mint a földi haderő, megközelítőleg sem t u d t a valóra
váltani azokat a reményeket, amelyeket a legfelsőbb vezetés működéséhez fűzött.
4. A Németország-i tartózkodás legutolsó napjaiban szerzett benyomások és értesülések sze
rint, — a hadviselésnek egy újabb fejezete vette kezdetét, — a légierő és tengeri haderő küzdelme.
A hadviselés e fejezete a németek részéről mindezideig csak kísérletek tárgyát képezte. Mióta
azonban a különleges feladatokra képesített kiváló Ju—88-as repgéptípus bebizonyította, hogy a
tengeri haderő elleni támadásokra is kiválóan alkalmas, — el lehetünk készülve arra, hogy az
angol tengeri haderő megsemmisítését célzó küzdelemben is a légierő fogja a vezetőszerepet át
venni. Az eddigi eredmények a legnagyobb [36.o.vége] reményekre jogosítja a német legfelsőbb
vezetést. Nem kétséges, hogy az angol tengeri haderő erről a részről még igen kellemetlen meg
lepetésben fog részesülni. Hogy mi és milyen lesz a védekezési lehetőség — arról egyelőre korai
volna jóslásokba bocsátkozni.
D) T A P A S Z T A L A T O K

SZERVEZÉSI

VONATKOZÁSBAN

ÁLTALÁBAN
a. A német hadsereg — a német vezér eszköze — szervezése alapján is magában hordotta a len
gyel hadjárat sikerének csíráját. Szervezési alapelvét tekintve: korszerűen és harmonikusan felsze
relt tömeghadsereg, a maximális tűzerő és a maximális mozgékonyság felé kiépítve, — különös
súllyal a repülőkön és a nagy lökőerejű és gyors mozgású moto-mechanizált alakulatokon. A
német hadsereg felszerelése alapján is ma a világ legjobb hadserege !
A napisajtónak az a kedvenc és gyakori megállapítása, hogy miként az angol haderőt a flottára,
úgy a német katonai hatalmat a légierőre alapozták — nem felel meg a valóságnak. A német
szárazföldi hadsereget — látszólag — az ország teherbíró képességének a maximumáig építették
ki, nemcsak a tömeget illetően, hanem felszerelés tekintetében is. A quantités i t t nem megy a
qualitás rovására. A földi hadsereg a légierőkkel legalább is arányban áll!
A német hadsereg fölszerelését általában az jellemzi, hogy annak minden része egységes ós
szabványos, valamint az, hogy minden lehető helyre motoros gépjármű van beállítva.
b) Az államok hadseregeiket anyagi teljesítőképességük, földrajzi és politikai helyzetük, vala
mint a várható ellenfelek luidseregeihez viszonyítva építik ki.
A lengyel hadsereg kiépítői az események tanulsága szerint óriási hibát követttek el akkor,
amikor a német hadsereg fejlesztését (fejlesztési irányát) nem vették figyelembe. Kevés volt a
páncélelhárító fegyver, gyenge volt a légvédelem és igen kevés páncélos csapattal rendelkeztek.
K o r s z e r ű f e l s z e r e l é s t az e m b e r b e n r e j l ő a n y a g i és e r k ö l c s i e r ő 
tényezők fokozott s z o l g á l a t b a á l l í t á s á v a l csak egy
bizonyos
f o k i g l e h e t p ó t o l n i , — az e m b e r v é r r e l v a l ó e r ő k i eg y e n 1 í t é s m a
szűk határok között mozog.
A német repülőkre és gyorsanmozgókra való tekintettel a lengyel vezetőknek azzal is számolni
kellett volna, hogy a német—lengyel háború intenzitása folytán arra sem idő, sem mód nem fog
adódni, hogy a hadsereg felszerelése a háború a l a t t nagyobb kiegészítést nyerjen. A szövetségesek
anyagi utánpótlásában és a közvetlen segítségében akkor lehetett volna reménykedni, ha a nyu
gati határokat egy Maginot vonal védte volna.
A lengyel hadsereg szervezésében még egy bizonyos fokú diszharmóniát is meg kell állapíta— 420 —

nunk: túltengett a lovasság. Ennek a létjogosultságát még akkor sem fogadhatjuk el, hogy ha
feltételezzük, hogy a lengyel hadsereget inkább az oroszok ellen szervezték, mert tudomásunk
szerint az oroszok is bőségesen rendelkeznek páncélos erőkkel, amikkel szemben — a kapott fel
világosítások [37.o.vége] szerint — a lovasság csaknem tehetetlen.
A lengyel hadsereg felépítését tekintve: tömeghadsereg volt, amelyet látszólag ugyancsak az
ország teherbíróképességének a maximumáig építettek ki, (Lengyelország költötte a költségvetés
legnagyobb százalékát a hadseregére) felszerelése azonban a német hadseregéhez viszonyítva
nem volt elég korszerű.
Gyalogság.
a) A német gyalogság hatalmas menetteljesítményeiről beszélve, az összes német tisztek ki
fejezést adtak azon nézeteiknek, hogy ez csak oly módon volt lehetséges, hogy ma a német gya
logság málháját csapatkocsikon szállítják. Minden századnál k é t ilyen csapatkocsi van. Külön
leges alakú fedett szabványjármű. Sohasem marad le, mert széles talpú fúvott gumikerekeken
gurul — a terepen is könnyen mozgatható. A többi csapatkocsik is szabványjárművek, de azok
rendes vasabroncsozású fakerekeken mozognak.
A német gyalogos így magával viszi csak: a puskáját, tölténytáskáját, kézigránátját, gázálar
cát, szuronyát, sátorlapját, evőcsészéjét, kulacsát és kenyérzsákját.
b) A németek a géppuskát kis gummikerekű mozdonyos taligán szállítják. Állítólag ez a szál
lítási mód nagyon bevált. A gp-k lgv-re szállítás közben is tűzkészek.
c) Minden német gyalogsági ágyú (Pak 66 ) — legyen az bárhol beosztva — gépvontatású.
Tüzérség
a) A németek erősen érezték a rendszeresített t ü . dd. pk. hiányát. E z t csak — a nagy hiányok
által okozott — átmeneti állapotnak nevezték. Véleményük szerint a t ü . ezr. pk. nem pótolja a
t ü . dd. pk-ot. Ezen úgy segítettek, hogy a súlyon lévő ho-hoz, — ahová rendszerint a hdt. közv.
t ü . zöme is beosztást nyert, — esetenként beosztottak a h d t . t ü . pk-ot, mint tpk-ot, aki azután
egységesen vezette a ho. egész tü-ét.
b) Nagyobb támadásoknál úgy a h d t . mint a hds-hez is különleges magasabb tü. törzseket ve
t e t t e k be az egységes t ü . tűzvezetés megszerzéséhez.
c A német fogatolt tábori ütegek csak szabványos kincstári járművekkel rendelkeznek. Az or
szágos járműlőszerkocsik helyett hatfogatú páncélos lőszerkocsik vannak, — az üteg hossza
menetoszlopban valamivel megrövidül.
Gyorsmozgók
A kapott információk szerint a német gyorsan mozgók többnyire hadtestkötelékben harcoltak
(Látogatást t e t t ü n k pl. a X V . páncélos hdt-nál.)
A páncélos hdt. (Panzerkorps) páncélos és motoros ho-okból (Panzerdivision és Motorisierte
Division) áll.
A németek állítólag 15 — részben páncélos, részben motorizált — hadosztállyal rendelkeznek.
A páncélos ho. áll:
1 páncélos dd.
= 2 harckocsi
ezred á 100
drb. közepes
(könnyű) hk.
[38.o.vége]

1 motoros dd.
= 1 motoros gy.
ezr. + 1 motorkerékpáros zlj.

1 féld. oszt.
1 hir. oszt
1 mü. oszt.

A motoros ho. áll:
3 motoros gy. ezr-ből

1 féld osztály
1 hir. osztály
1 mü osztály

66 Pak. — Panzerabwehrkanone (páncélelhárító ágyú). Valószínűleg a 37 mm-es páncéltörő ágyút nevezik gyalog
sági ágyúnak.
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A harckocsi ezredek k b . 100 d r b . k ö z e p e s h a r c k o c s i b ó l á l l n a k . E z e k e g y r é s z e löveges ( P a n 
z e r w a g e n 4 6 7 ) , m á s r é s z ü k g p . é s n e h é z p u s k á v a l v a n felszerelve 6 8 — s z á l l í t á s u k t e h e r g é p k o c s i v a l
t ö r t é n i k . E g y t g k . 2 h k - t szállít — az egyik a v o n t a t ó n v a n , a másik a v o n t a t ó h o z csatolt pót
kocsin. (Nem r e n d e s a l a k ú , k ü l ö n e célra s z e r k e s z t e t t alacsony alvázú, falnélküli jármű.)
A motoros gy. ezr.-ek 3 zlj-ból és ezr. k ö z v - e k - b ő l á l l a n a k . A z 1. z l j - a t h e r n y ó t a l p a s , g p . t ű z ellen
o l d a l t p á n c é l o z o t t t e r e p j á r ó k o n s z á l l í t j á k . A 2 . és 3 . z l j - a k 3 t e n g e l y e s — 6 k e r e k e s — t e h e r g é p 
kocsikon mozognak. Ezek bizonyos mértékig szintén terepjárók.
A n á l u n k r e n d s z e r e s í t e t t kis hk-at69 a n é m e t e k c s a k b i z t o s í t á s r a h a s z n á l j á k , k e v é s v a n b e l ő l ü k .
Á l l í t ó l a g r e n d e l k e z n e k nehéz harckocsikkal
is. E z e k a legfelsőbb h a d v e z e t ő s é g r e n d e l k e z é s i
e g y s é g e i és a l e n g y e l h a d s z í n t é r e n — t á j é k o z t a t ó i n k s z e r i n t — b e sem l e t t e k v e t v e .
Gépkocsizó csapat,
vonat.
A seregvonatok mind motorizáltak.
A z ü t k ö z e t v o n a t o k f o g a t o l t a k és s z a b v á n y j á r m ű v e k b ő l á l l n a k . ( E z t a m e g á l l a p í t á s t l á t á s ú t j á n
szereztük, az á l t a l u n k m e g t e k i n t e t t c s a p a t o k n á l sehol sem l á t t u n k országos járművet.70)
A n é m e t kincstár a b e v o n u l t a t o t t g é p j á r m ű v e k e t megvásárolta. Szakértő bizottság megvizs
g á l t a a j á r m ű v e t é s a z á l l a p í t o t t a m e g a z á r á t . E z t r ö v i d i d ő n b e l ü l k é s z p é n z b e n k i f i z e t t é k . Állíó l a g így j o b b a n j ö n k i a k i n c s t á r . T e k i n t e t t e l a r r a a k ö r ü l m é n y r e , h o g y a n é m e t h a d s e r e g m á r
b é k é b e n igen s o k j á r m ű v e l r e n d e l k e z i k ( m o t o r i z á l t a l a k u l a t o k n á l c s a k s z a b v á n y t g k - t l á t n i ) ,
viszonylagosan
kevés g é p j á r m ű v e t vesz igénybe — nincs kizárva, hogy hosszabb háború esetén
ez a megoldás előnyös.
M i n d e n g é p j á r m ű r e elöl é s h á t u l r á v a n f e s t v e W H ( W e h r m a c h t H e e r ) , a W L ( W e h r m a c h t
L u f t s t r e i t k r ä f t e ) v a g y W M ( W e h r m a c h t Marine). E z e n kívül m i n d e n j á r m ű r e egy csapatjel és
s z á m v a n r á f e s t v e , elől és h á t u l . P l . A festés s z í n e s e r e g t e s t e n k é n t v á l t o z i k . E z a m ó d s z e r á l l í t ó l a g
rendkívül megkönnyíti a gépkocsik ellenőrzését.
A m o t o r v o n t a t á s a l e n g y e l h a d j á r a t a l a t t i g e n jól b e v á l t . T ö b b e t t e l j e s í t e t t , m i n t a m i t v á r t a k
t ő l e . A h o m o k o t igen jól b í r t a . S o k e s e t b e n a l ó f o g a t o l á s ú t ü z é r s é g e t a m o t o r o s v o n t a t ó k s e g í t e t 
ték ki.
N a g y o n jól b e v á l t a k a m ű h e l y s z d - o k — a p c . c s a p a t o k n á l h a r c a l a t t is j a v í t o t t a k . [ 3 9 . o . v é g e ]

IV.

A L E N G Y E L

fejezet

Ö S S Z E O M L Á S

O K A I :

A l e n g y e l ö s s z e o m l á s , ill. a g y o r s n é m e t g y ő z e l e m o k a i t k u t a t v a a z t t a l á l j u k , h o g y a z o k h á r o m
időszakra nyúlnak vissza:
a) a békeelőkészületek
idejére
b ) a politikai feszültség i d e j é r e és
c) a hadjárat
idejére
ad a) A békeelőkészületek
ideje
alatt:
a a ) Németország
e g y o l y a n hadsereget á l l í t o t t t a l p r a , a m e l y a l e n g y e l ellenféllel s z e m b e n s z e r v e 
z e t e t és felszerelést i l l e t ő e n fölényes v o l t . A h d s . k i k é p z é s e és h a r c e l j á r á s a ezzel ö s s z h a n g b a n
állott.
b b ) Lengyelország
b á r s o k a t á l d o z o t t liadseregére, a z t n e m f e j l e s z t e t t e h a r m o n i k u s a n ós h e l y e s
i r á n y b a n . H a r c e l j á r á s a l á t s z ó l a g n e m felelt m e g a k o r s z e r ű k í v á n a l m a k n a k .
ce) A rejtett mozgósítás n é m e t r é s z r ő l t ö k é l e t e s e n elő v o l t k é s z í t v e , — l e n g y e l r é s z r ő l n e m .
d d ) A n é m e t békehírszerzés
t e l j e s e n i s m e r t e a l e n g y e l v i s z o n y o k a t — a l e n g y e l h í r s z e r z é s elé a
07 Panzarkampfwagan IV. (Pz.IV.). 20 tonnás közepes harckocsi. Fegyverzete egy 75 mm-es, L/24 kaliberhosszú
bk. ágyúból és két géppuskából állt. A jelentés írói tévednek, a lengyelországi hadjárat idején nem a Pz. IV.-ek, hanem
a valamivel könnyebb (kb. 18 t) és mozgékonyabb, 37 mm-es ágyúval felszerelt Pz. I I I . harckocsik alkották a riémet
közepes harckocsiszázadok gerincet, ugyanis a német páncélos harcászati doktrína elsősorban a mozgékonyságra he
lyezte a sűiyt. A kisebb számú Pz. IV.-ek feladata ebben az időben az volt, hogy 75 mm-es lövegeikkel fedezzék a
könnyebb harckocsik tevékenységét.
68 Panzerkampfwagen I. 5—6 tonnás könnyű harckocsi. Fegyverzete forgótornyában elhelyezett két 7,92 mm-es
géppuskából állt. Panzerkampfwagen II. 9,5 tonnás könnyű harckocsi a forgótoronyban elhelyezett 20 mm-es harckocsiágyúval (űrmérete megegyezett a magyar nehézpuska űrméretével) és 7,92 mm-es géppuskával felszerelve.
69 Áz olasz gyártmányú Fiat Ansaldo kis harckocsit 1936-ban rendszeresítették a honvédségnél. A vékony páncél
zatú, csak ikergéppuskával felfegyverzett, forgótorony nélküli harcjármű alkalmatlan volt harckocsi-feladatok ellátá
sára. Lényegében csak biztosító és összekötő feladatokra felelt meg. 1939-ben a kis harckocsi már kihalásra ítélt harcjárműfajta volt, szerepkörét már a I I . világháború első éveiben a könnyű harckocsik vették át. A lengyel—német
háború idején a Wehrmacht állományában az osztrák és a csehszlovák hadsereg felszereléséből származó kis harc
kocsik lehettek.
70 Országos jármű, azaz szekér. A m. kir. honvédség fogatolt vonatoszlopait kincstári és bevonultatott szekerek
alkották.
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német titoktartás olyan falat emelt, amelyen át az látszólag nem t u d o t t a valóság megállapí
tásáig eljutni.
ee) A lengyel határvédelem és légvédelem nem épült ki.
ad b) A politikai feszültség ideje alatt:
aa) A lengyel hadvezetőség nem helyezte a feszültség intenzitásának megfelelően harcra kész álla
potba a hadsereget, határvédelmét és lgv-ét.
bb) Nem dolgozott harmonikusan együtt a politikai vezetéssel vagy azt prestige okokból megtévesz

tette.
cc) Nem konkretizálta a szövetségesek részéről a várható segítséget. Látszólag a politikai vezetést ez
irányban sem tájékoztatta.
dd) A józan mérlegelés alapjáról hagyta magát a néphangulat által elsodortatni. A lengyel had
sereget túlbecsülte — látszólag nem volt őszinte és reális kritikus e tekintetben.
ee) Hírszerzését nem t u d t a olyan fokra emelni, hogy a német előkészületekről pontos képet ka
p o t t volna. A német hadsereget alábecsülte.
ff) A német hadvezetőség hadseregét teljesen titokban mozgósította és felvonultatta. Hírszerzése
révén a lengyel belső helyzetről helyesen volt tájékozva.
ad c) A hadjárat ideje alatt:
aa) A németek cselekvésének alapját képező haditerv egyszerű és tökéletes volt. — A lengyel
felvonulásból nem lehet egy sikerrel biztató tervre következtetni, — a pomerelleni hds-nek a
korridorban való felvonultatása egyenesen hibának minősíthető.
bb) A német hds. a tökéletesen sikerült hadászati meglepetés jegyében kezdette meg a hadjáratot,
a lengyel hadsereget és hátországot a mozgósítás állapotában találta. A lengyel határvédelem
nem t u d o t t ellenállást kifejteni, a lgv. még a riasztást sem végezte el.
cc) A német vezetés a hadjárat alatt teljesen hivatása magaslatán állott. A kezdeményezést állan
dóan a kezébe [40.o.vége] t a r t v a , eredeti tervét szinte változtatás nélkül hajtotta végre. —
A lengyel legfelsőbb és felső vezetés teljesen csődöt mondott, a hadsereg irányítás nélküli szer
vezetlen tömeggé vált.
dd) A német hadsereg kétségtelenül számbeli fölényben is volt a fel nem vonult lengyelekkel
szemben, — óriási fölénye azonban nemcsak ebből, hanem erkölcséből, szervezetéből, felszerelé
séből, és kiképzéséből fakadt.
1. A német repülők tönkretették a lengyel rep.-ket, — megbénították a lengyel vasutakat és a
híradást, — elpusztították a lengyel légvédelmet és teljes mozgási szabadságot biztosítottak a
saj: hds. részére.
2. A német moto-mechanizált alakulatok, a német gyalogság és tüzérség várakozáson felüli telje
sítményeket m u t a t t a k fel — karöltve a szolgálati ágakkal.
3. A német motorizáció hihetetlen gyorsaságra képesítette a hadsereget.
4. A német hadsereg erkölcse (tisztikar önfeláldozása) messze felülemelkedett a lengyelekén.
A lengyel—német hadjáratot a két hadsereg mérkőzésén túl két különböző alaptulajdonságok
kal rendelkező népfaj, két egymástól nagyon eltérő államszervezet mérkőzéseként is felfoghatjuk.
Győzött a szociális alapokra, egyenlő teherviselésre és céltudatos egységes vezetésre felépített
állami szervezet, győzött az alaposság a felületesség felett.
[41.o.vége]

V. fejezet

ÁLTALÁNOS BENYOMÁSOK
A) Lengyelországban.
a) Posen-i t a r t o m á n y alig viseli magán a háború nyomait. Általában pusztulást csak o t t lehet
látni, ahol erősebb harcok voltak. Kezdődik ez Kutnó-nál és szinte fokozatosan haladva K. felé
Varsó-nál éri el tetőfokát.
A földek zöme látszólag meg van művelve, a már visszatért, vagy el sem távozott lakosság
szorgalmasan dolgozik. Sok helyütt a cséplés még csak ottjártunkkor folyt. A németek a földek
megművelését minden tekintetben elősegítik. A zsákmányolt lovakat kiosztották a lakosság kö
zött, — a hadifogoly legénységet (tiszteket nem!) teljes ruházattal hazaengedték, otthon dolgozni
kötelesek a mezőgazdaságban.
A lengyel lakosság mindenütt visszatérőben van lakóhelyére. Szánalmas látványt nyújtanak a
zömükben gyalog — kisebb részben kocsin és kerékpáron vándorló, bugyrokat cipelő, megviselt
emberek. A lakosság közül az járt jól, aki nem hagyta el otthonát. A hazafelé vándorló k a t o n á k a t
a hidaknál stb. megmotozzák, hogy nincs-e náluk fegyver.
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b) A lengyel nép látszólag teljes lethargiába süllyedt. A mesterségesen óriásira feltüzelt l á ig
egyszerre kialudt, ennek reakciója óriási. Elesettségük oly nagy, hogy informátoraink szerint \
legcsekélyebb kérdésekben is a németekhez fordulnak támaszért és intézkedésért.
Volt vezetőikről a legrosszabb véleménnyel vannak. Azok szégyenteljes magatartása sokaktól
elvette a lengyel nép államalkotói képességébe v e t e t t hitet.
Nagy volt a lengyel nép csalódása az angol és francia szövetségeseket illetően is. Azok közvet
len segítségében igen sokáig meggyőződésesen hittek.
c) A németek az elfoglalt területekre azonnal bevezették a katonai közigazgatást és ezzel kez
detét vette a német alapossággal végzett szervezési munka. Mindenütt hirdetmények, rendeletek,
újságcikkek adnak utasításokat a lakosság magatartására. A poseni újság október hó 5-én m á r
hozta az adófizetésre vonatkozó rendelkezéseket.
A nagyobb helyeken német irányítás mellett megjelennek a hírlapok. Lodz-ban, ahol a lakos
ság napjának igen nagy részét az utcán tölti, már láttunk német propaganda autót, hangszóróval
hireket a d o t t és beszédet t a r t o t t a lakosság részére.
A katonai közigazgatás természetszerűleg kézbevette a feltalálható anyagkészleteket. De gon
doskodik a lakosság élelmezéséről is. Jellemző erre Varsó esete, ahol naponta 300.000 élelmi ada
got osztanak ki teljesen ingyen. E z t a tömeges élelmezést a „Hilfzug Bayern" nevű szervezet
végzi, amely békében a pártnapok élelmezését l á t t a el. 142 óriási gépkocsiból áll, a legmodernebb
gépekkel felszerelve, saját energiaforrással, állandó személyzettel. Sátortábora egy kisebb város
hoz hasonló. Még a tábort körülvevő kerítést is magával szállítja. Varsó eleste előtt 3 nap alatt
saját kerekein jött a nyugati hadszíntérről. Étkezését megkóstoltuk, kifogástalannak mondható.
[42.o.vége]
Varsó életének újbóli megindításához elsősorban vízre és villanyra van szükség. Ezek rendbe
hozatalát már német szakemberek végzik.
Október 6-án a lengyel vasutak annyira helyre voltak állítva, hogy a tehervonatok Varsóig
közlekedtek. Az ország híradása egyelőre a katonai vonalakon (nehéz kábel) bonyolódik le.
A helyreállítási munkálatokat jórészt a német munkaszolgálatos fiatalság, katonai irányítással
és a polgári lakosság bevonásával végzi, (nehéz munkára a zsidókat fogják be) A harctéri szol
gálatra még nem alkalmas fiatalságot így hasznosítják, — a hadseregtől nem kell elvenni az érté
kes elemeket. A békében ezek felszerelésére fordított összeg most igen jól kamatozik a hadsereg
szempontjából is.
A németek a lengyel megszállott területeket alaposan megfogják szervezni, főként abból a cél
ból, hogy azokat nyersanyag és munkaerő tekintetében a háború a l a t t a maguk javára értéke
síthessék.
d) A német közigazgatás a bűnügyi rendőrség bevonásával a legpontosabban kivizsgálja a
lengyeleknek a német lakosság ellen elkövetett kegyetlenkedéseit. A Posenben t a r t o t t előadás
alkalmával a bizottságoknak erre vonatkozólag a legborzalmasabb bizonyítékokat m u t a t t á k be.
Aki azokat látta, annak el kell hinni, hogy az erről szóló német hírek sem a borzalmak tekinteté
ben, sem a számokat illetően nem voltak túlzottak.
Megemlítést érdemel még, hogy a bizottságok előtt a lengyel kegyetlenkedések szinte pro
gramszerű illusztrálásán kívül, még igen nagy súlyt helyeztek arra, hogy a bizottságokat meggyőz
zék: Varsó elrombolására kényszerítve voltak. E z t szinte az összes német tisztek akikkel beszél
tünk hangsúlyozták — érzésünk szerint ez főként az amerikai missziónak szólt.
e) Lengyelországi tartózkodásunkkor a német hadsereg zöme elhagyta a megszállott területet,
illetőleg elvonulás a l a t t volt. Kilométer hosszú oszlopok mellett haladtunk el a Posen, Kutno-i
úton (motorizált tüzérség). Az általunk látott csapatok igen jó benyomást tettek, nem látszik
rajtuk, vagy csak alig a hadjárat nyoma.
Értesülésünk szerint a Lengyelországban visszamaradó német erők zömét a 8. hds. fogja ké
pezni. Lengyelország megszállott része felett Rundstedt 7 1 vezérezredes parancsnokol, a közigaz
gatást Frank 7 2 birodalmi miniszter vezeti.
A visszamaradt német csapatok résztvesznek a helyreállítási munkálatokban, — főtevékeny
ségük a zsákmánygyűjtés. Folyik természetesen az utánképzés is. — Posenben ottjártunkkor
már harcszerű lövészetet t a r t o t t a k .
f ) Megemlítésre érdemes még, hogy — különösen a nemes burkolatú — utak aránylag keveset
71 Rundstedt, Gerd von (1875—1953) német vezértábornagy. Mint a régi porosz katonahagyományokat őrző, a hitleri
vezetés számára megbízhatatlan tábornoki kar tagját 1938-ban 15 társával együtt nyugdíjazták. A Lengyelország
elleui hadjárat előtt azonban visszahívták a hadseregbe. A hadjárat idején a délről támadó német hadseregcsoport
parancsnoka, a hadjárat befejezése és 1939. okt. 22. közt pedig a lengyelországi német katonai közigazgatás vezetője
volt. A Franciaország elleni hadjárat irányítója, a győzelem után vezértábornaggyá léptették elő. A Szovjetunió meg
támadásakor a déli hadseregcsoport parancsnoka. Mivel az oroszországi stratégia kérdésében szembe került Hitlerrel,
1941 végén leváltották. 1942. márc.-—1945. márc. között a nyugati német erők főparancsnoka. Minthogy a szövetsége
sek támadását nem tudta feltartóztatni, 1945 márciusában menesztették.
72 Frank, Hans (1900—1946) a Nemzetiszocialista Munkáspárt egyik vezetője. Lengyelország 1939-es megszállása
után létrehozott Lengyel Főkormányzóság német irányítója. Szorosan együttműködött a megszálló katonai erőkkel,
az SS-szel és a Gestapóval. Felelős a németek által 1939—1944 közt Lengyelországban elkövetett bűnökért. A háború
után mint háborús bűnöst halálra ítélték és kivégezték.
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szenvedtek a hadjárat a l a t t . Az ú t — a németek tapasztalata szerint is — sokkal kevésbbé érzé
keny, mint a vasút, illetőleg sokkal könnyebben helyreállítható.
B) Németország
Németország nappali arca a béke képét mutatja, csak az esti elsötétítés minden vonalon emlé
keztet a háborúra.
A német polgári lakossággal szemben életbeléptetett korlátozások főként az élelmezés és a
ruházkodás terén elég súlyosak, — de nem olyanok, amelyek a mindennapi életet kellemetlenné
és kibírhatatlanná tennék. Ezek a [43.o.vége] korlátozások nézetük szerint nem a közvetlen
anyaghiányra, hanem az előretekintő gazdálkodásra vezethetők vissza,
A német tisztek a nyugati háborúról érdemileg nem beszélnek. Nem érintik az orosz kérdést
sem. A nyugati ellenségeket illetően azt az érzést váltják ki az emberből, hogy az 1918-as vereség
emléke még erős gátlásként befolyásolja önbizalmukat az ottani sikereket illetően. Nincs még
mértékük arra, hogy új erejüket össze tudják hasonlítani a régi győztesekével. Az az érzésünk,
hogy nyugaton egy harctéri siker nagyon megnövelné a háború győztes befejezésébe v e t e t t bizal
m u k a t , egy balsiker igen károsan elevenítené fel azt a hitet, amit nyugaton oly szívesen propa
gálnak, hogy az angol szívósságot és az angol gazdasági erőket legyőzni nem lehet.
Benyomásunk szerint a németek nem lelkesednek a háborúért, de a kötelességüket meg fogják
tenni. A hadsereg erkölcsiekben természetesen m a is felette áll a hátországnak. [44.o.vége]

VI.

Fejezet.

JAVASLATOK.
A bizottság a német—lengyel hadjárat abszolút értékűnek felfogható tapasztalatai és tanulsá
gai alapján megfontolásra érdemesnek látja az alant felsorolt javaslatokat.
A bizottság tudja, hogy javaslatai sok vonatkozásban nem mondanak újat. A kirívó fény és
árnyoldalakkal bővelkedő közeli hadjárat azonban oly hangsúlyozottan az előtérbe emelt bizo
nyos dolgokat, hogy azokra rámutatni nem látszik feleslegesnek.
A) Általában
1. Európában ma oly küzdelmek korát éljük, amikor az államok részéről a lét puszta fenntartása
is hatalmas erőfeszítéseket kíván meg a honvédelem terén. Hatványozottan áll fenn az a követelmény
Magyarország esetén, miután pozitív célkitűzéseink vannak 7 3 .
2. A hadsereget és a hátországot egyformán kell f elkészíteni a háborúra. A kettő közötti arányta
lanság feltétlenül balsikerhez vezet.
3. A honvédségünk legfontosabb tényezője az erkölcsi erő; ennek gerincét képezi a tényleges tisztiés altisztikar.
A tiszti- és altisztikar nevelő befolyása és példaadása tartja ébren az önfeláldozó hazaszere
tetet és a kötelességteljesítést a hadseregben és óvja meg a legénységet a belső bomlasztó aknamunka
hatásától. Utóbbira nálunk — tekintettel az új szovjetszomszédságra — a jövőben fokozottabb
mértékben lesz szükség. De válságos helyzetekben is a legénység mindenkor vakon követi azon
tisztjeinek a példáját, akikben megbízik és akik velük együttéreznek.
Ezért nálunk legelsősorban a tényleges csapattisztek létszámát kellene emelni és a tisztikar széles
rétegeit közelebb kellene hozni a legénységhez.
A megoldás mikéntjéhez a német haderő szolgáltatja a legjobb példát, ahol nagyszámú kipró
bált derék altisztet vettek át a tényleges tisztikarba. Ezen altisztekből lett tisztek — különböző csa
pattiszti beosztásokban egészen az alosztály parancsnokig bezárólag — kiválóan feleltek meg a
lefolyt lengyel háborúban.
A német haderő rendkívülien magas erkölcsi színvonala az aránylag igen magas tisztivesztesé
gekben is kifejezésre jut. A tisztek ilyen példaadóan bátor és hősies m a g a t a r t á s a — mely minden
kor magával ragadja a legénységet — azonban csak magas tisztilétszámok mellett követelhető.
4. A sikerek csírája — jobban mint valaha — a békeelőkészületekből fakad. A repülők legalábbis
korlátozzák a hátország életét, (Magyarország kis földrajzi kiterjedése mellett ez fokozottan
fennáll!) — nincs többé mód arra, hogy a hadsereg felszerelése a háború kezdetén nagyobb ará
nyú kiegészítést nyerjen, vagy a hátország háborúra való átállítása a mozgósításkor vegye kezde
tét.

73 Az elcsatolt területek, főleg Erdély akár fegyveres úton történő visszaszerzésére utal.
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B) Országvédelenimel
kapcsolatosan.
1. I n d o k o l t n a k l á t s z i k a súlyt a mozgósítás rejtett módjára helyezni és a területi kiegészítést a leg
szigorúbban
betartani. [ 4 5 . o . v é g e ] I n d o k l á s : a) a h a d s e r e g e t m i n d e n a p o l . f e s z ü l t s é g n e k megfelelő
k é s z ü l t s é g i f o k o n k e l l t a r t a n i , a n é l k ü l , h o g y ez p r o v o k a t í v jelleggel b í r n a ; b ) c s a k e r é v e n l e h e t
a z z a l s z á m o l n i , h o g y a z ellenfelet f e l k é s z ü l t s é g b e n m e g l e p h e t j ü k ; c) c s a k a t e r ü l e t i k i e g é s z í t é s
s z i g o r ú b e t a r t á s á v a l l e h e t b i z t o s í t a n i a f e l t ű n é s n é l k ü l i , g y o r s és a k ö z l e k e d é s t ő l c s a k n e m teljesen
független mozgósítást.
2 . A határvédelmet
a v e s z é l y e z t e t e t t i r á n y o k b a n — h a l e h e t s é g e s — erődítéssel is kell
fokozni.
I n d o k l á s : a) l e r o h a n á s o k ellen v é d ; b) b i z t o s í t j a a z o r s z á g t e r v s z e r ű m o z g ó s í t á s á t és f e l v o n u l á s á t
m é g a k k o r is h a a r e p ü l ő k t e v é k e n y s é g e m i a t t e t é r e n k é s e d e l e m á l l b e ; c) m e g v é d é r t é k e s t e r ü 
l e t e k e l v e s z t é s é t ő l ; d ) t á m a d á s e l ő k é s z í t é s é h e z j ó b á z i s ; e) h á b o r ú s k é s z l e t e k elől v a l ó r a k t á r o 
zását engedi meg.
O t t ahol az o r s z á g h a t á r o k — m i n t a volt n é m e t — l e n g y e l h a t á r l e g n a g y o b b részén — n y í l 
t a k o t t a z e r ő d í t é s e k e t hátra kell vonni, ( m é l y s é g b e t a g o z n i ) . Messze hátul fekvő fontos
pontokat,
átjárókat stb-t kell kettős hídfő szerven megerősíteni,
h o g y a k k o r is t a r t h a s s á k m a g u k a t , h a a z ellen
séges g y o r s a n m o z g ó k ő k e t m e g is k e r ü l n é k é s h á t u l r ó l t á m a d n á k . A z i l y m ó d o n m e s s z e h á t r a v o n t
erődök — m e l y e k e t jó h a r á n t u t a k k a l kell összekötni — képesítsék a h á t s ó t a r t a l é k o k a t arra, hogy
a h a t á r v é d e l m e t l e r o h a n ó és m e s s z e a z o r s z á g belseje felé e l ő t ö r ő ellenséges g y o r s a n m o z g ó k a t
megállítsák,
utánpótlásaikat
elvágják és visszavonulásukat
lehetetlenné
tegyék. A z ilyen e r ő d ö k b e n
k e l l e n e a lőszer és ü z e m a n y a g t a r t a l é k o k a t is t á r o l n i .
3 . A légvédelmet (figy. és jel. szolg. a k t í v és p a s s z í v Igv.) minden vonatkozásban
a lehető legjob
ban k i k e l l é p í t e n i . I n d o k l á s : a) v á r a t l a n r e p . t á d . ellen c s a k í g y l e h e t a z o r s z á g e r ő i t m e g ó v n i ,
b ) e z e n a t é r e n k e l l l e g i n k á b b m e g l e p e t é s s e l s z á m o l n i , c) ez t e s z i l e h e t ő v é a h á t o r s z á g r e n d s z e r e s
életét a háború a l a t t .
4 . A l e g m e s s z e b b m e n ő k i s e g í t é s r ő l k e l l e n e g o n d o s k o d n i a D u n a és T i s z a hidak, v a l a m i n t a
vasutak elrombolása esetére. I n d o k l á s : a) m e g b é n í t j á k a m o z g ó s í t á s t ós a f e l v o n u l á s t ; b) l e h e t e t 
l e n n é t e h e t i k a z o r s z á g é l e t é t é s a h a d s e r e g u t á n p ó t l á s á t , (a b i z o t t s á g a v a s ú t t a l k a p c s o l a t o s a n
elsősorban a teherkocsiállomány növelésére gondol.)
5. A z állami hírhálózatnak
l e g a l á b b e g y r é s z é t célszerű l e n n e m i n d e n i r á n y b a n a föld a l á h e l y e z 
n i és b i z t o s í t a n i k e l l e n e a z á l l a m i é l e t m i n d e n á g a z a t á b a n a r á d i ó h í r a d á s t . I n d o k l á s a l e n g y e l
példa.
6. C é l s z e r ű n e k l á t s z i k a p o l g á r i l a k o s s á g kiürítését elvileg e l k e r ü l n i . I n d o k l á s : a) a h a d v e z e t ő s é g
é s a z á l l a m i v e z e t é s r é s z é r e óriási t e r h e t j e l e n t ; b) v a g y o n á t ú g y t u d j a l e g j o b b a n m e g v é d e n i ;
c) n e m j e l e n t g á t a t a h a d s e r e g r é s z é r e .
C) Földi hadsereggel
kapcsolatosan
1. A pc-os és mot. erőket szaporítani
kellene.7i
I n d o k l á s : a) r e n d k í v ü l i m ó d o n n ö v e l i k a h d s .
e l e v e n e r e j é t ; b) g y o r s , m o z g ó h á b o r ú b a n k i t ű n ő e n b e v á l t a k ; c) k e v é s b é g y o r s m o z g á s r a k é p e s í 
t e t t ellenféllel s z e m b e n óriási e l ő n y t b i z t o s í t a n a k ; d) á t t ö r ő e r e j ü k n é l k ü l ö z h e t e t l e n a k o r s z e r ű
védelemmel szemben. [46.o.vége]
2 . A seregvonatokat
a lehetőségig motorizálni
k e l l e n e . I n d o k l á s : a) a h d s . e l l á t á s a m o z g ó h á b o 
r ú b a n í g y n e m fog f é k e t k é p e z n i ; b ) a k o c s i o s z l o p o k k a l a l e n g y e l e k igen r o s s z t a p a s z t a l a t o k a t
s z e r e z t e k ; c) a l ó a n y a g e l v é t e l e r é v é n a z o r s z á g m e z ő g a z d a s á g á n a k é l e t é t n e m b é n í t a n á n k m e g .
3 . T á g a b b é r t e l e m b e n v e t t harceljárással
kapcsolatosan:
a) A k o r s z e r ű d ö n t é s t k e r e s ő v é d e l e m t ű z r e n d s z e r é n e k g e r i n c é t a p c . e l h á r í t á s k é p e z z e . A főellenállási ö v v á z á t m a a t e r m é s z e t e s és mesterséges a k a d á l y o k m ö g é elhelyezett és a korszerű
erődítéstechnika m i n d e n eszközével fedett pc. eljárító fegyverek alkossák, amelyek a harckocsik
ellen is v é d ő a k a d á l y o k a t b i z t o s a n p á s z t á z z á k . A védelmet oly mélységben kell megszervezni,
hogy a
harckocsitámadással
szemben az állásrendszeren
belül fölénybe lehessen
jutni.
b ) Kiserődök
elleni tád-nál a r é s l ö v c s s e l v a l ó l e k ü z d é s t e l ő t é r b e k e l l h e l y e z n i ;
c) a harckocsi tád-oknál a ködvédelemre a H . S z . I . R . 7 5 754. b . p o n t 5. b e k e z d é s é n é l n a g y o b b s ú l y t
k e l l e n e h e l y e z n i , a m i e g y ü t t j á r n a a k ö d ö s í t é s r e a l k a l m a s felszerelés k i e g é s z í t é s é v e l .
4. A gyalogság harchoz n e m föltétlenül szükséges szerelvényét — a németekhez hasonlóan —
szállítani lenne célszerű. A n é m e t h e z hasonló m á l h a k o c s i k rendszeresítésével a gyalogság m o z g á s a
h a r c b a n és h a r c o n k í v ü l j e l e n t ő s e n m e g k ö n n y e b b e d n e . Ennek fontosságát
a lengyel Jiadjárat
min
den vonatkozásban
beigazolta.
5. A. fogatolt ütegeknél
a lőszerkocsikat (mozdonyos j á r m ű v e k ) kellene rendszeresíteni v a g y
p e d i g a fog. ü t e g e k l ő s z e r l é p c s ő j é t t e h e r g é p k o c s i k b ó l k é p e z n i .
6. M a g a s a b b p k - o k r é s z é r e — ö k . e s z k ö z k é n t — b e k e l l e n e á l l í t a n i a „ S t o r c h " t í p u s ú r e p ü l ő 
gépeket .

74 A bekezdés mellett Mészöly vk. alez. kézírásával: „Ezt nem bírjuk. Tehát a pc. elhárítást a maximumra fo
kozni."
75 Harcászati Szabályzat I. Rész.
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D) A légi erőkkel kapcsolatosan
1. A zuhanóbombázás tökéletes beválása folytán, kis államoknak, mint Magyarország-nak is,
légierejében csak oly bombázógépeket kellene bevezetni, amely gépek a magasból történő bom
bavetés mellett zuhanóbombázásra is képesítve vannak. Ugyanis csak magasból bombázó gépek
nek o t t van létjogosultsága, ahol egyrészt a tömegben való alkalmazásnak megvan a lehetősége,
s így a pontos találatokat a tömeghatás helyettesíti, — másrészt ahol a zuhanóbombázógé
pek különben is rendelkezésre állanak.
2. A német—lengyel hadjárat első rep. harcászati tapasztalat (a) az volt, hogy a lengyel légel
hárítás (vadászok) teljesen csődöt mondott, mert az egyébként jónak ismert lengyel vadászgépek 76
nem t u d t á k elérni a nagysebességű német bombázógépeket. Ebből következik, hogy a vadász
gépek rendszeresítésénél csakis a legnagyobb sebességű gépek jöhetnek tekintetbe. A németek az
ún. védelmi vadászcélokra is mindenütt a nagysebességű Me—109. típusú gépeket alkalmazták,
— ennélfogva az ő tapasztalataik alapján elfogadhatjuk, hogy védelmi célokra is a nagysebességű
vadászgépek a legalkalmasabbak.
3. A fel(d)-t illetőleg szükséges oly különleges felszerelésű kötelékek szervezése, amely kötelé
keknek a gépei m á r békében, illetve a hadjárat megindulása előtti közvetlen időszakban, igennagy magasságból különleges [47.o.vége] fényképező eszközökkel tudják végrehajtani a tekintet
be jövő elg. állam katonai céljainak fény képfelderítését.
4. A német—lengyel hadjárat bebizonyította, hogy a lengyel légierő első csődjét az a körülmény
okozta, hogy a német légierő a már békében jól ismert és felderített békereptereken lepte meg a
lengyel rep. egységeket. Ennél fogva igen nagy súlyt kell helyezni a k i t é r ő és hadirepterek minél
nagyobb számára, nehogy a lengyelekhez hasonló kellemetlen meglepetés érhessen bennünket is.
5. A légierőnél az eddig elképzeltnél lényegesen nagyobb anyagelhasználódással kell számolni.
Ezért az eddig megállapított és tervezett javadalmazásokat felül kellene vizsgálni, — és azokat
erősen emelni kellene.
6. A zuhanóbombázó kiképzés módszereinek, valamint az ily kötelékek alkalmazási elvének
megismerésére mielőbb szorgalmazni kellene rep. tiszteknek Nemetország-ba történő kirendelését.
E) Kiképzéssel
kapcsolatosan.
1. A német hds. szellemi és erkölcsi fölényét a nagyszámú és jól képzett tisztikar jelentette.
Ebből kifolyólag súlyt kellene helyezni :
a) a tényleges tisztikar szaporítására,
b) a tartalékos tisztikar rendkívül alapos kiképzésére.
2. Tisztikarunk kiképzésénél és nevelésénél fontos lenne a „S Z E R V E Z É S"-nek német
fogalmak szerin(ti) oktatása. Logikus gondolkozás mindenre kiterjedő előrelátás és gondosko
dás — felelősség mellett, a mindennapi élet minden vonatkozásában is ! Az ilyenirányú képességet
és rátermettséget külön kellene értékelni a tisztek minősítésénél és beosztásánál.
3. A gyalogság menetteljesítményeit — a szerelvény csökkentésével egyidejűleg — gyakorlat
révén növelni kellene.
4. Indokoltnak látszik az összes fegyvernemek és szolgálati ágak bevonásával tartott gyakorlatokra
a legnagyobb súlyt helyezni.
5. Műszaki csapatok kiképzésének tengelyébe a műszaki zárást, robbantásokat és a hidak, át
járók helyreállítását kellene helyezni.
6. A gépjárművek vezetését és kezelését a legszélesebb körben kellene oktatni.
F) Egyéb javaslatok.
1. Ti. étkezdéket háború esetén meg kellene szüntetni.
2. A hadsereg erkölcsének fenntartása érdekében belső propagandára — az ismertetett német
módszer szerint — előgondoskodásokat kéne tenni.
3. A tiszti vállszíjat el kellene törölni, hogy csak a bőröv egymagában maradjon meg szolgálati
jelvényül. Indoklás: a vállszíj nem hord semmit, de háborúban rögtön elárulja a tisztet. A néme
tek ezért a mostani háború első napjaiban már eltörölték a csapattiszteknél a vállszíjat.

76 PLZ P.11. Az 1933 óta gyártott, merevítő dúcokkal alátámasztott felső szárnyas, merev futóműves, nyitott kabinú gép
a harmincas évek vadászainak jellegzetes képviselője volt. 390 km/h-s maximális sebessége megegyezett a német bombázóké
val az ellenséges vadászokétól pedig messze elmaradt.
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BALOGH MARGIT

A SOPRONKŐHIDAI „HŰTLENEK"

„Sajátosan kimondhatatlan érzés futja át az ember kebelét, midőn ide, az élő
halottak sírboltjába belép. A falak mellett jobbról is, balról is vasrácsozatú folyosók
futnak egymás fölött mind a három emeleten. A földszinten éppen úgy, mint az
emeleten sorban egymás mellett vannak az úgynevezett zárkák, mindegyik egy-egy
fegyenc számára berendezve..." — közli az újonnan átadott országos királyi fegy
intézetről a Sopron című újság 1886. szeptember 22-i száma.
Az 1880-as évek elejére az akkor meglévő hét fegyintézet — illavai, lipótvári,
márianosztrai, munkácsi, nagyenyedi, szamosújvári és váci — szűknek bizonyult.
Kiváltképp azután, hogy az 1878. évi V. törvénycikkel beiktatott új büntetőtörvény
könyv szigorúan kikötötte : a fegyházbüntetésre ítélt személyeket — eltérően az ad
digi gyakorlattól — fegyházba kell zárni, tekintet nélkül a büntetés időtartamára.
Új fegyház létrehozásáról az 1884. évi XX. törvénycikk rendelkezett. A legkedve
zőbb ajánlatot Sopron városa tette, felkínálva a kőhidai, „Offermann és társa"
1850-as években épült, akkor már üresen álló cukorgyárát. 1
A maga idejében korszerűnek számító fegyintézet 1886-tól állt az igazságszolgáltatás
szolgálatában. A tömör falak mögé bezárt foglyok számára ugyanolyan szürkén pe
regtek le a monarchia utolsó évei, mint a második világháború első esztendei. De csak
addig, amíg Magyarország bele nem sodródott a háborúba... A Horthy-rendszer a
rabokat is háborús politikájának rendelte alá : foglyok százait vitték el a keleti frontra
munkaszolgálatra és aknaszedésre. Az 1944. október 16-án puccsal hatalomra került
Szálasiéknak problémát okozott a kőhidai köztörvényesek nagy száma. A front kö
zeledtével október végétől ugyanis a budapesti Margit körúti fogházból az „értéke
sebb" politikai foglyokat Vájna Gábor és Kovarc Emil nyilas miniszterek rendeleté
re folyamatosan áttelepítették Sopronkőhidára. A fegyház amúgy is túlzsúfolt volt,
a politikai foglyok betelepítése tütakozást váltott ki az intézet igazgatóságából.
Ellenkezésük hatástalannak bizonyult. 1944. november 20. és 25. között a nyilasok
— így teremtve helyet politikai ellenfeleiknek — 496 fő szigorított dologházi őrizetest
adtak át a németeknek, akik Mauthausen koncentrációs táborába deportálták őket.2
Hans Marsalek Mauthausenről közzétett dokumentumkötetében 1944. november
26-i dátumnál a következő bejegyzés olvasható: „495 Ungarn aus Budapest." 3
A foglyok — egy fő híján — tehát megérkeztek. További sorsuk ismeretlen...
Végeredményben a fegyház ily módon alkalmassá vált arra, hogy december köze
péig több mint 300 politikai foglyot és védőőrizetest helyezzen el, akiknek az őrzé
sét a német SS tagjai, a Margit körúti büntetőintézet katonái és a VKF hadbíróságá
hoz tartozó őrszemélyzet látta el. Az áttelepült Dominich Vümos-féle nyilas had
bíróság ott folytatta tevékenységét, ahol Budapesten abbahagyta. Jogtalan, élete
ket kioltó pereket konstruáltak, hogy a törvényesség látszatával mondhassanak
1 Németh Gyula: Részletek a sopronkőhidai fegyház történetéből. I. rész. Soproni Szemle, 1980/1. sz., 2. o.
2 Szita Szabolcs: Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez. I I I . rész. Soproni
Szemle, 1982/3. sz., 216. o.
3 Hans Marsalek: Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen. Wien, 1980.127. o.
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ítéletet ellenfeleik fölött. A fegyház hivatalos ítéletvégrehajtó személyzete állítólag
idejében elmenekült, de 25 pengőért, vagy egy liter borért mindig akadt önként je
lentkező hóhér.
Az első halálos ítéletet Deutsch József cinkográfuson hajtották végre 1944. de
cember 21-én. Három nap múlva, karácsony vigiliájának reggelén osztozott sorsá
ban Bajcsy-Zsilinszky Endre, Pesti Barnabás, Pataki István és Kreutz Róbert.
1945. január 9-én felakasztották Fisch Emilt és Topa Jánost, január 15-én KádárKlein Eleket, január 21-én Odescalchi Miklós herceget, február 16-án Németh László
Jánost és Stelczer Lajost. Szülővárosába, Sárvárra vitték, s ott nyilvánosan végezték
ki március 13-án Dely Józsefet, akinek bűne jehovista meggyőződése volt. Önkezével
vetett véget életének Dallos György, az Egyesült Izzó főmérnöke. Sopronkőhidán
pusztult el Zsebeházi Lajos egyetemista is, akinek szervezete nem bírta a fegyház
körülményeit. A mártírok és áldozatok nevei mellé számos olyan személyt lehetne
felsorolni, akit halálra ítéltek ugyan, de büntetését megváltoztatták, vagy — egy
szerűen kifutva az időből — nem érkezett vissza az ítélet megerősítése. Még március
23-án, alig egy héttel a fegyház teljes kiürítése előtt is született halálos ítélet — dr.
Harsányi Jenő orvos-százados ellen.
Ez a ki végzési sorozat egyenes következménye volt annak a „szembeszegülőket
felkoncolni" szellemnek, ami a nyilas hatalomátvétel után szerte az országban el
szabadult. A terror könyörtelensége elsősorban a munkásmozgalom aktivistáira és
szimpatizánsaira sújtott le. De nem kerülte el esetenként az angloíil, a náci terjesz
kedéssel, a fasizmus eszméivel bármilyen módon szembehelyezkedő polgári, katonai
vagy egyházi személyeket sem. Sopronkőhida előtt és mellett a gyilkosságoknak több
színtere is volt. 1944. november 7-én a Margit körúti fogházban végezték ki azt a
Szenes Annát, aki az angol hadsereg huszonkét éves hadnagyaként hosszabb ideje
túsz volt a nyilasok kezében. November 30-án ott oltották ki Győrffy Gyula repülő
alezredes életét, mert a kormányzói kiáltvánnyal ellenkező, a harc folytatására vo
natkozó parancsot nem hirdette ki, s késleltette annak továbbítását a többi repülő
térre. A soproni 48-as laktanya falainál végezték ki Pataki Ferenc szovjet tisztet
tizenegy társával együtt annak ellenére, hogy az ítélet végrehajtása már nyár
óta húzódott, mert reális esély volt német vagy nyilas hadifoglyokkal való kicseré
lésükre. Sajnos ezt a névsort is lehetne folytatni... Még hosszabb listát tenne ki a
nyilasok által elhurcoltak, börtönbüntetésre ítéltek, megkínzott emberek nevének
felsorolása. Közös bennük — a nyilas vérbíróság megfogalmazása szerint —, hogy
mindannyian hűtlenek lettek a magyar hazához.
A sopronkőhidai „hűtlenek" a korabeli Magyarország sajátos társadalmi metszetét
adták. Simonffy András megfogalmazása szerint, ha a rabtartókat is beszámítjuk,
akkor elmondható, hogy néhány hektárnyi területen csaknem fél évig együtt élt az
ország teljes társadalmi keresztmetszete: a miniszterelnöktől kezdve a földbirtoko
son és egyházi méltóságokon át a katonatisztekig és illegális kommunistákig min
denki. A politikai foglyok listáját olvasva mindegyik név a nácikkal és a nyilasokkal
való szembenállás egy-egy — néha egészen sajátos — formáját takarja. Inkeyéket
például azzal vádolták, hogy egy ideig birtokukon rejtegették Bethlen István volt
miniszterelnököt; a repülőtiszteket — köztük azt a Krúdy Ádámot, aki Kassa 1941.
június 26-i provokatív bombázásakor a város repülőterének megbízott parancsnoka
volt — azzal, hogy október 16. után nem esküdtek fel Szálasira; Szebeny Józsefet,
a BESZKÁRT vezérigazgatóját azért fogták el, mert nem tett vezető munkakörbe
néhány olyan személyt, akit a nyilas párt kívánt, mivel műszaki képzettségük hiány
zott ; Jávor Pál színművészt pedig zsidó származású felesége miatt vették őrizetbe.
A magas rangú katonatisztek közül egyesek Horthy sikertelen kiugrási próbálkozá
sánál segédkeztek, mások az ellenállási mozgalomba kapcsolódtak be.
A sopronkőhidai vérbíróság ós áldozataik történetének feltárása még a történet
írás adóssága. Ezt az adósságot törlesztve tesszük közzé ezt a néhány tanúvallomást,
amelyek 1945 tavaszán születtek a soproni főispáni hivatalban Hám Tibor kisgazda
párti főispán kezdeményezésére. A tanúvallomást tevők mindegyike valamilyen
kapcsolatban állt a fegyházzal: fogolyként vagy hozzátartozóként, vagy éppen a
fegyintézet alkalmazottjaként. Az iratanyag eredetije a Soproni Levéltárban talál— 429 —

ható, de a jelen forrásközlés az Új Magyar Központi Levéltár Miniszterelnökségi
,,TÜK" jelzésű (titkos ügyiratkezelés), 12.155/1945. számú másolatok alapján készült.
E jelzet alatt a most közzétett vallomások mellett még a következő személyek nyilat
kozatai lelhetők fel: Bárdosi Jenő fegyintézet! evangélikus lelkész vallomása BajcsyZsilinszky Endre utolsó óráiról (ez már több kiadványban megjelent), és általában a
fegyintézetről; Groszmann Arpádné szül. Keller Elza elfogatásának körülményeiről;
Groszmann Arpádné összeállításában a Sopronkőhidán kivégzettek névsora; Laka
tos Gézáné, férje — az egykori miniszterelnök — elfogatásáról ; Mélik Endre újság
író Odescalehi Miklós herceg szökése kapcsán történt letartóztatásáról ; Sallay Jenő
fertőrákosi lakos a politikai foglyok október 29-i érkezéséről ; Geiszbühl Mátyás ró
mai katolikus lelkész a fegyintézetről; Milassin Istvánné hadbíró őrnagy neje férje
letartóztatásáról; Bisztricsányi Irén Udvarhely vármegyéből menekült irodatiszt
nagybátyjáról, dr. Dietz Károly volt budapesti rendőrfőkapitányról. Keresztény
János a Sopronkőhidai Szövőgyárban foglalkoztatott politikai foglyok névsorát nyúj
totta be (Ez megjelent a „Válogatott dokumentumok a Győr-Sopron megyei mun
kásmozgalom történetéből 1929—1945" című kiadványban) ; Sodró Sándorné férje,
Sopron város volt katonai parancsnoka őrizetbe vételéről nyilatkozott.
A vallomások mindegyikén — a hiteles másolat jeleként —- ott található a „Sop
ronvármegyei és Sopron kir. thj. város főispánja" feliratú pecsét lenyomata.
A szövegekben csak a nyilvánvaló gépelési, illetve elhallás miatti hibákat javítot
tuk. Megtartottuk viszont a nevek esetleges elírását a 444—446. oldalakon közölt
dokumentum esetében, mert a hibákat nem a gépírónők, hanem maguk a tanúvallomástevők ejtették. A szögletes zárójelbe foglalt részek a forrásközlő kiegészítései.
A jegyzőkönyvek közül első helyre került dr. Pinezich István ügyvédnek, BajcsyZsilinszky^ Endre védőjének a nyilatkozata. A dokumentum több szempontból is
érdekes. Érdekes, mert eddig a Bajcsy-Zsilinszky ellen lefolytatott tárgyalás mene
téről csak Érsek Albert nyugalmazott alezredes rendőrségi kihallgatásáról fölvett
jegyzőkönyv alapján értesülhettünk. S Pinezich vallomása cáfol néhány eddigi meg
állapítást. Dernői Kocsis László, Bajcsy-Zsilinszky egyik életrajzírója, meg nem neve
zett forrás alapján a következőket írta: „Pinezich üzenetet kap: Zsilinszky Gábor
talán el tudná érni, hogy a németek közbelépjenek. Mondja a vádlottnak, ő vissza
utasítja a gondolatot. Aztán hozzáteszi: — De értesítsék őt sorsomról."4 A most ol
vasható jegyzőkönyv ennek ellenkezőjéről tanúskodik. Ahhoz, hogy helyesen érté
kelhessük történelmünk híres személyiségeit, el kell kerülnünk a heroizálást. A valódi
hősök nem az utókor beállításától válnak hősökké. Bajcsy-Zsilinszky érdemeit sze
mernyit sem kisebbíti, ha tudjuk róla : a halálos ítélet súlya alatt meggondolta magát,
és ő is küzdött életéért. Életével többet nyerhettünk volna, mint mártíromsága val...
1945. április 21-én kelt dr. Vásáry István pénzügyminiszter és dr. Gyöngyösi Já
nos külügyminiszter közös levele a minisztertanácshoz, amelyben javasolták, hogy
a vértanúhalált halt Bajcsy-Zsilinszky Endrét, a Kisgazdapárt egykori országgyű
lési képviselőjét a kormány nyilvánítsa a nemzet halottjának és ennek megfelelő
végtisztességben részesítse.5 A minisztertanács a javaslatot elfogadta, s elrendelte a
holttest exhumálását, személyazonosságának megállapítását. Ennek végrehajtásáról
tanúskodik a II. számú dokumentum, kihagyva belőle a külvizsgálatra vonatkozó
leírásokat. Ez a rész ugyanis történelmileg érdektelen, csupán esendő földi mivol
tunkat érzékelteti. A sors fintorának is lehetne nevezni: Bajcsy-Zsilinszky földi ma
radványainak egyik azonosítój
Érsek Albert volt, akit hamarosan letartóztat
tak vérbíróságbeli ténykedéséért... Bajcsy-Zsilinszky Endre hamvai szülőfalujában,
Tarpán helyeztettek örök nyugalomra.
Czebe Jenő vezérkari százados és Kuthy László vezérkari ezredes vallomása két
Horthyra felesküdött katonatiszt Sopronkőhidára vezető útjának bizonyítéka.
Mindketten elkerülték a Németországba történő deportálást: Czebe megszökött,
Kuthyt pedig szabadon engedték. Ez utóbbi történet egy árnyalattal más megvilá
gítást kap Kádár Gyula publikus visszaemlékezésében. Szerinte Dominich hadbíró
4 Ľernôi Kocsis László: Bajcsy-Zsilinszky. Budapest, 1966. 326. o.
5 Űj Magyar Központi Levéltár: XIX—A—1—j—1526/1945.
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azért l é p t e t t e ki a m e n e t r e kész sorból K u t h y ezredest, m e r t régi b a r á t s á g fűzte
őket össze, a m i még abból az időből eredt, a m i k o r m i n d k e t t e n a V K F 2. osztályán
dolgoztak. 6 Czebe és K u t h y emlékezetből összeállították a politikai foglyok n é v s o r á t .
A felsorolás n e m teljes, m e r t például a K o s s u t h N é p e 1945. május 16-i száma is k ö 
zöl olyan n e v e k e t , a m i k innen hiányoznak. D e a felsorolás jól m u t a t j a , hogy a sop
ronkőhidai fogolycsapat a t á r s a d a l o m legkülönbözőbb rétegeiből t e v ő d ö t t össze.
N a g y b a c z o n i N a g y Vilmos egykori honvédelmi miniszternek állít emléket egy
belügyes tiszt, Kopácsi G u s z t á v vallomása. A munkaszolgálatosokért és zsidókért
n y í l t a n kiálló minisztert az elsők k ö z ö t t t a r t ó z t a t t á k le a nyilasok.
A m a i n a p i g n e m teljesen t i s z t á z o t t Odescalchi Miklós herceg sikertelen szökési
kísérlete Olaszország angol—amerikai megszállási zónájába. Felesége vallomása — az
utolsóként k ö z z é t e t t d o k u m e n t u m — sem l e b b e n t i fel a t i t o k f á t y l á t , hogy m i célból,
megbízatással v a g y ö n h a t a l m ú l a g dezertált férje H o r t h y hadseregéből, de lejegyzett
szavai esetleg p o n t o s í t h a t n a k egyes m o z z a n a t o k a t .
Bízunk a b b a n , hogy a jegyzőkönyvek adalékul szolgálhatnak m i n d a z o k n a k , a k i 
k e t foglalkoztatnak a közelmúlt eseményei. Természetesen megfelelő k r i t i k á v a l és
f e n n t a r t á s o k k a l kell kezelni a vallomásokat, hiszen jellegükből a d ó d ó a n szubjektív
t ö l t e t ű e k . E g y k é p e t azonban m i n d e n k é p p e n kirajzolnak elénk: a h á b o r ú jellem
formáló erejét. K i az üldöző, ki az üldözött szerepét vállalta.

I.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Sopronban, 1945. évi május hó 2-án a főispáni hivatalban. Jelen v a n n a k : alulírottak.
Az újságban közölt felhívásra megjelenik dr. Pinezich I s t v á n 7 soproni (Kossuth Lajos u . 1. sz.)
lakos, ügyvéd, aki a hozzá intézett kérdésekre és az igazság hű bemondására t ö r t é n t figyelmez
tetés titán a következőket adja elő:
Bajcsy-Zsilinszky Endre 8 volt országgyűlési képviselő a sopronkőhidai fegyházban letartóz
t a t á s b a n volt. Erről ón, mint honvédségi védő értesültem. Bajcsy-Zsilinszky védőjeként az 1944.
dec. 23-ára k i t ű z ö t t főtárgyalásra dr. Kelemen Kornél 9 budapesti ügyvédnek kellett volna meg
jelenni. Az akkori viszonyok közepette kétes volt, vajon dr. Kelemen a főtárgyaláson meg fog
érkezni, miért is a tárgyalást vezető bíró, avagy az ügyész felkért, hogy mint hivatalból kirendelt
védő jelenjek meg arra az esetre, h a Bajcsy-Zsilinszky választott védője a főtárgyaláson meg nem
jelennék. E z a felszólítás a kőhidai fegyház épületében t ö r t é n t , ahol nekem egyéb ügyekben dol
gom volt. Történetesen ugyanaz n a p , ez lehetett december 16-án v a g y 17-én, találkoztam a fegy
házban Bajcsy-Zsilinszky Endrével, akivel mint régi ismerősök és volt képviselőtársak üdvözöl
t ü k egymást, és én t u d t á r a is a d t a m Zsilinszkynek, hogy Kelemen Kornél dr. esetleges elmaradása
esetén engem jelöltek ki, hogy őt hivatalból védjem. Zsilinszky erre a z t m o n d o t t a , hogy ő nem
bízik Kelemen dr. megérkezésében, s felkért, hogy tanulmányozzam á t ügyének iratait, vállaljam
védelmét, mint általa is megbízott védőügyvéd. E n n e k a kérésnek úgy is mint ügyvéd, de ú g y is
6 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest, 1978. I I . k., 784. o.
7 Dr. Pinezich István (Sopronkertes, 1879 — Sopron, 197?). A középiskolát Sopronban, az egyetemet Budapesten
és Kolozsvárott végezte el. 1908-ban tett ügyvédi vizsgát. Irodáját Sopronban nyitotta meg, ahol csakhamar a város
egyik tekintélyes polgára lett. A soproni Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt (Egységes Párt) vezetője,
Sopron tiszteletbeli ügyésze, a katolikus konvent elnöke, a Dunántúli Turista Egyesület vezetője s más társadalmi
egyesületek tagja volt. Sopron városát képviselte a felsőházban 1930—1939 között. 1945 után népbíróság előtt vonták
felelősségre azzal a váddal, hogy nem tett meg mindent mint védőügyvéd Bajcsy-Zsilinszky Endre megmentéséért.
8 Bajcsy-Zsilinszky Étidre (Szarvas, 1886. június 6. — Sopronkőhida, 1944. december 24.). Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott, majd Lipcsében és Heidelbergben végezte. Kolozsvárott avatták jogi és államtudományi doktorrá.
1911-ben Áchim András parasztvezér meggyilkolásával kapcsolatban bíróság elé állították, de az esküdtszék felmentette
a vádak alól. Közéleti tevékenysége és politikai gondolkodása hatalmas ívű fejlődést tett meg. 1918-ban például egyik
alapító tagja volt a Magyar Országos Véderő Egyesület nevű jobboldali szervezetnek, 1919-ben a szegedi ellenforradal
márok között találjuk, majd a Szózat című fajvédő lap szerkesztője lett. Politikai nézetei az 1920-as évek végé tői kezd
tek megváltozni, amikor felismerte a német külpolitika Magyarországot veszélyeztető vonásait. Még 1928-ban szakított
a Fajvédő Párttal, s 1931 —1935 között már a Magyar Nemzeti Radikális Pártot képviselte a parlamentben. 1936-ban
belépett a Független Kisgazdapártba, s e párt képviselője lett 1939-ben. A I I . világháboni idején az antifasiszta egység
híve, a Magyar Történelmi Emlékbizottság egyik tagja, az ellenállási mozgalom polgári szárnyának egyik vezetője.
Magyarország német megszállása után a Gestapo letartóztatta. Október 13-i szabadulása után élére állt a kommunisták
által kezdeményezett Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának. Árulás következtében a nyilas Nemzeti
Számonkérő Szék november 23-án letartóztatta, majd a vérbíróság halálra ítélte.
9 Dr. Kelemen Kornél (Budapest, 1885—?). Budapesti ügyvéd, államtitkár. 1912-ben szerezte ügyvédi diplomáját.
Tiszteletbeli főügyésze Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének, főügyésze a Magyar Nemzeti Szövetségnek, megalakulása
óta ügyésze a Mérnöki Kamarának. Ügyésze és tanácsbírája a Pesti Református Egyházmegyének. A politikai életben
1918-ban, illetve azt követően tűnt fel, különösen a jobboldali mozgalmakkal kapcsolatban, amelyek közül több jogi
esetben is szerepelt. (ígj' pl. ő volt Teleki Pál egykori miniszterelnök jogi képviselője abban a politikai perben, amelyet
Teleki indított Vészi József felsőházi tag, a Pester Lloyd főszerkesztője ellen egy, a numerus clausus körül támadt
vitában.) Tagja volt a Pest vármegyei törvényhatósági bizottságnak is. 1931-től a Keresztény Kisgazda, Földműves és
Polgári Párt képviselője volt. ő látta el Bajcsy-Zsilinszky Endre védelmét, amíg a bíróság Budapesten ülésezett.
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m i n t ember és Zsilinszkynek régi ismerőse készséggel eleget t e t t e m , b á r az akkori viszonyok kö
z ö t t és tekintettel arra, hogy Zsilinszky társait, Kiss János altábornagyot 1 0 és társait 1 1 már kivé
gezték volt, előre t u d t a m a védekezés sikertelenségét, és így nehezemre is esett a védői tisztség
vállalása. A főtárgyalás előtt egyik napon kiszálltam Kőhidára, az i r a t o k a t áttanulmányoztam,
s így az ügy és előzményei ismeretében megjelentem a főtárgyaláson. A főtárgyaláson a tárgya
lásvezető bíró Dominien őrnagy 1 2 volt, emlékezetem szerint az állomás-parancsnokság által ki
rendelt bírák egyike egy csendőr-százados volt, ennek nevére nem emlékszem, épp úgy nem em
lékszem az elnöklő ezredes v a g y alezredes nevére sem, 13 mert számos ügyben voltam védő a
honvéd-bíróságnál és a totális mozgósítás és harcbaállítás tárcanélküli minisztere mellé rendelt
t á b o r n o k bíróságánál. A tárgyalás alakilag az akkor érvényben volt rendelet és bűnvádi per
r e n d t a r t á s szabályai szerint folyt le. Az ügyész, 14 akit ugyancsak nem tudok már megnevezni,
egy hadbíró százados, előterjesztette a vádindítványt, amely szerint Zsilinszky az 1930. évi I I I .
t.c. 59. §-ának 1. illetve 4. pontjába ütköző és § utolsó bekezdése 15 szerint minősülő, halállal
büntetendő hűtlenség b ű n t e t t é t követte volna el azzal, hogy egy szövetség, az ún. magyar front
ba 1 8 tömörült pártok élére állott, amely szövetségnek a vád szerint az volt a célja, hogy a magyar
fegyvereket a németek ellen a z oroszok oldalán fordítsák. Zsilinszky E n d r e kihallgatása követ
k e z e t t , aki kimerítően, talán másfél órán át a d t a elő a védekezését, illetve az ügy történetét, az
indokokat, amelyek a szövetkezés alapokául szolgáltak és a szövetkezés céljait. Lényegében
emlékezetem szerint előadta, hogy a háború folytatását teljesen céltalannak l á t t a , a teljes elbu
k á s t elkerülhetetlennek t a r t o t t a , a további hasztalan pusztulás és vérontás elkerülése szerinte
csak így volt lehetséges, ha a német szövetségtől elfordulunk, a lehetőség szerint a németektől
kikapcsolódunk és keressük az érintkezést az oroszokkal, hogy fegyverszünetet és ennek alapján
békét kaphassunk. Előadta Zsilinszky a z t is, hogy egyik fő cselekvésük volt Budapest megkímé
lése, Budapest középületeinek és hídjainak felrobbantását valamiképpen megakadályozni.
A vádlott kívánságához képest mint védő előterjesztettem a bizonyítás kiegészítési indítványt,
m i u t á n a bíróság a Kiss János ós tsai elleni főtárgyaláson felmerült bizonyítási anyagokat ismertet
t e v o l t . A bizenytás kiegészítése t a n ú k kihallgatására és Zsilinszky különböző, főleg idegen nyel
vekre is lefordított vagy azokon megjelenő műveinek beszerzésére irányult. Ezzel a bizonyítással
Zsilinszky igazeni a k a r t a , hogy egész életén át a tiszta önzetlen hazafiság vezette szóban és írás
b a n , hogy mindenkor kizárólag a magyar érdekekért szállt síkra, önzetlenül dolgozott ós szegény
•ember m a r a d t . E z t a bizonyítást, amely h i v a t v a volt a v á d a t lerontani atekintetben, hogy csak
feltételezhető is volna, hogy Zsilinszky szándékosan az országnak és fegyveres erejének k á r t volna
10 Kiss János (Erdőszentgyörgj, 1883. március 24. — Budapest, 1944. december 8.). Altábornagy. 1939-ben a had
vezetés német orientációjának ellenzése miatt nyugdíjazták. Ettől kezdve Kőszegen élt visszavonultan. 1944 novembe
rében Budapestre utazott és átvette a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága kérésére annak Katonai
Vezérkarának irányítását, és kidolgozta a budapesti felkelés katonai tervezetét. 1944. november 22-én a nyilas nyo
mozószervek árulás révén tudomást szereztek a mozgalomról, s Kiss Jánost társaival együtt elfogták. A nyilas hadi
törvényszék halálra ítélte, s a Margit körúti (ma: Mártírok útja) katonai fegyházban kivégezték.
11 Az 1944. december 6-án kezdődött statáriális tárgyalás a következő személyeket vádolta: Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Kiss János altábornagy, Nagy Jenő ezredes, Tartsay Vilmos vezérkari százados, Almásy Pál hmtk. alezredes,
Itévay Kálmán százados, Makay Miklós vegyészmérnök, Balássy Miklós vezérkari őrnagy, Tóth István vezérkari szá
zados, Kővágó József hmtk. százados, Schreibert Róbert egészségügyi őrnagy. Kiss Jánost, Nagy Jenőt, Tartsay Vilmost, Almásy Pált, Révay Kálmánt és Makay Mikk'st halálra ítélték. Kegyelmi döntéssel Almásy, Révay és Makay
ítéletét 15, illetve 10-10 évi fegyházra változtatták. A kegyelmet nem nyert három személyen december 8-án hajtották
végre a halálos ítéletet. Bajcsy-Zsilinszky ügyét —• mivel őt képviselői mivolta mentelmi joggal ruházta föl — elkülö
nítették, amíg az országgyűlés hozzá nem járult kiadatásához.
12 Dominica Vilmos (1904. június 11—?). Hadbíró őrnagy. 1944-ben a Vezérkar Főnöke különbíróságának vezetője,
s Szálasi uralma idején is ezt a tisztséget töltötte be. Kiss János és társai, Bajcsy-Zsilinszky rögtönítélő bírósági tár
gyalásán ő a tárgyalásvezető. A Sopronkőhidára kitelepült bíróság és fogház parancsnoka. 1945 májusában az ameikaiak letartóztatták és Kufstein börtönébe zárták. Később Kufsteint és az ott raboskodókat a franciák vették át.
Kiadatását elkerülte, mert Magyarország és Franciaország között nem volt hadiállapot. Állítólag Argentínába emig
rált. A magyar igazságügyi szervek többször kérték kiadatását, de kérelmeik nem vezettek eredményre. (Almásy Pál
Sopronkőhidai napló című memoárjában beszámol arról is, hogy Dominich állítólag több évvel ezelőtt feltűnt Svájc
ban, és ott az egyik banknál fel akart venni egy, még 1944 előtt elhelyezett nagyobb összeget. I t t látták társaságában
Gömbös Ernőt, néhai Gömbös Gyula volt miniszterelnök fiát. A svájci bank nem teljesítette kérését.)
13 A Sopronkőhidára telepített hadbíróságnál 9—10 bíró teljesített szolgálatot. 1946. január 15-én a soproni rend
őrség Érsek Albertet vette őrizetbe azzal a váddal, hogy a bíróság elnökeként részt vett Bajcsy-Zsilinszky halálra
ítélésében.
14 Dernői Kocsis László már idézett könyve szerint a vádat Jánosi Ferenc, a vezérkari főnökség ügyésze kép
viselte. A bíróságban pedig Szabó, Anka és Kerényi századosok ültek. Almásy Pál visszaemlékezése szerint viszont
a vádat Nika Géza hadbíró százados képviselte.
15 Az 1930. évi I I I . törvénycikk „A katonai büntetőtőrvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvé
nyek egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításairól és kiegészítéséről" szól. A törvény 1—4. pontjai alapján
tíz évtől 15 évig terjedő fegyházzal büntethető az, aki háború idején mással szövetkezik, mást rábírni igyekszik arra,
hogy a magyar állam vagy szövetségese fegyveres erejének szándékosan hátrányt, vagy az ellenségnek szándékosan
•előnyt okozzon, valamint ennek érdekében az ellenséggel érintkezésbe bocsátkozik. Az utolsó bekezdés szerint ha a
bűntett következtében a fegyveres erő egy vagy több tagja hadifogságba esett, életét vesztette, súlyos sérülést szen
vedett vagy súlyos betegségbe esett, vagy ha a bűncselekményből nagy hátrány származott, vagy az a hadviselés
érdekét nagy fokban veszélyeztette, a büntetés halál.
16 A Magyar Front 1944. május közepén alakult a kommunisták kezdeményezésére a Szociáldemokrata Párt
és a Kisgazdapárt részvételével, mint a magyar demokratikus pártok antifasiszta szövetsége. 1944 közepére a Nemzeti
Parasztpárt is csatlakozott. Propagandatevékenységet fejtett ki a németek ellen. 1944. november 9-én a fegyveres
ellenállási mozgalom szervezésére létrehozta a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságát, amelynek elnöke
Bajcsy-Zsilinszky Endre lett, aki addig a Kisgazdapártot képviselte a Magyar Frontban.
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okozni és előnyt az ellenségnek, a bíróság feleslegesnek ítélte, és az ügyet a Kiss János és tsai
elleni főtárgyalás adataival és magának Zsilinszky előadásával tisztázottnak és az ítélkezésre
érettnek találta.
Az ügyész azután, hogy a tárgyalást vezető a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította,
előterjesztette sablonosán a vádat, különösebben és részletesebben annak indoklásába nem bo
csátkozott, amint hogy az igazságnak megfelelően ki kell jelentenem, hogy a vád képviselője
semmiféle agresszivitást a tárgyaláson nem m u t a t o t t .
A vád előterjesztése után elmondottam én a védőbeszédet, foglalkoztam a váddal. Jogi szem
pontból igyekeztem kimutatni, hogy a vád szerinti bűncselekmény tényálladéki elemei fenn nem
forognak, s különösen hogy az életbeléptetési törvény 59. §-ának utolsó bekezdése szerint a vád
szerinti t e t t semmiképpen sem minősíthető. R á m u t a t t a m az ügy politikai oldalára is, kifejtettem,
hogy a háború elvesztésével is számolnunk kell, amikor az országnak életbevágóan szüksége lehet
olyan magyar emberekre, akik tárgyalóképességüket a győztes ellenféllel szemben is megőrizték.
Múltjánál, felfogásánál és keménykötésű magyarságánál fogva ilyen magyarnak állítottam,
mondhatom teljes meggyőződéssel is, amit ugyancsak kifejezésre j u t t a t t a m , Bajcsy-Zsilinszky
E n d r é t is. Felmentést kértem, bűnösség megállapítása esetén Zsilinszky kifogástalan m ú l t j á r a ,
jóhiszeműségére és végeredményben hazafias aggodalom diktálta cselekményére való tekintettel
a lehető legenyhébb büntetésnek a kiszabását.
Felszólalásom után Zsilinszky Endre személyesen is előadta azt, amit védelmére előadni szük
ségesnek t a r t o t t . Az ügyész a védőbeszédekre nem reagált, újabban fel nem szólalt.
A bíróság erre határozathozatalra vonult vissza, majd a délelőtt 9 órakor megkezdett t á r g y a 
lást emlékezetem szerint délután 2 óra tájt az ítélet kihirdetésével befejezte. Az ítélet kötél általi
halálra szólt. Az ítélet kihirdetése után jegyzőkönyvbe foglaltam a tárgyalás és ítélet elleni pana
szokat, amely lényege abban állott, hogy a bíróság lényeges körülmények tekintetében előterjesz
t e t t bizonyítás kiegészítési indítványnak nem adott helyt, hogy tévesen mondotta ki bűnösnek
Zsilinszkyt az ítélet szerinti bűncselekményben, hogy tévesen minősítette e cselekményt és hogy
nem alkalmazta a büntetés kiszabásánál az enyhítő §-t, illetve nem élt a bíróság az enyhítés leg
messzebbmenő lehetőségével. Ezeket a panaszokat kértük orvosolni, s végső esetben a halálbünte
tésnek kegyelemből való átváltoztatását.
A Dominich tárgyalást vezető később kérdést intézett hozzám, hogy nem akarnék-e Zsilinszky vel még beszélni. Tekintettel arra, hogy Zsilinszkyvei az ítélet kihirdetése u t á n hosszasabban
beszélgettem, kívánságait, amelyek megkegyelmezése iránti lépések megtételére vonatkoztak,
át- és tudomásul vettem, Dominichnak azt mondottam, hogy Zsilinszkyvel mindent megbeszél
tem, mire ő azt felelte, hogy azért szólt, mert esetleg már nem lesz alkalmam Zsilinszkyvel beszél
ni. Kérdésemre, hogy miért nem lenne már alkalmam védencemmel beszélni, hiszen az ítélet meg
erősítésre szorul, ami legalább öt-hat napot szokott igénybe venni, Dominich arra hivatkozott,
hogy az ítéletet azonnal megerősítésre viszi, ami engem megdöbbentett, éreztem, hogy Dominich
felsőbb nyomásra cselekszik, s hogy valakinek vagy valakiknek az ügy nagyon sürgős. Kérlelésre
fogtam a dolgot, hogy Dominich hagyja az ügyet az ünnepek utánig feküdni, legyen meg az el
ítéltnek legalább a reménye, hogy megkegyelmezése érdekében a lehető lépések megtörténnek.
Dominich hivatkozott arra, hogy ünnepek vannak, ő is le akarja rázni ezt az ügyet, ami engem
egyenesen megrendített, ő talán ezt észre is vette s oda módosította a dolgot, hogy őt is sürgetik.
É n Zsilinszky kívánságainak megfelelően igyekeztem és szerettem volna megfelelni, nejét, 1 7
öccsét 18 és Kelemen Kornél ügyvédet értesíteni, felhívni, hogy sürgősen járjanak közbe Zsilinszky
Endre elgondolása szerint a Nuncius 19 és a hercegprímás 20 útján az illetékeseknél, főleg Veesenmayer 2 1 német követnél, mert Zsilinszky abban volt és vélte tudni, hogy a német hadsereg részére
felajánlandó nagyobb pénzösszeg ellenében Veesenmayer hajlandó lesz ügyét protegálni. Még a
fegyházi vendéglőben értesültem, hogy egy kis autó valószínűleg Budapestre indul, ott a helyszí
nen megírtam egy levelet Kelemen Kornél ügyvédnek, belefoglalván azt, amit Zsilinszky szerint
sürgősen ügyében meg kellene tenni. Ezután hazasiettem, hogy sürgönyileg és távbeszélőn kísérel
jek meg összeköttetést Zsilinszky Endre nejével, Kelemen Kornéllal, esetleg Zsilinszky Gáborral.
Alig értem haza, a fegyintézeti vendéglős telefonált, hogy az autó nem megy Budapestre, h a n e m
Veszprémbe. Minthogy úgy t u d t a m , hogy Zsilinszky Gábor Ajkán tartózkodik, m e g k é r t e m
17 Bajcsy-Zsilinszky Endréné, szül. Bende Mária (Vác, 1900. — Budapest, 1974. május 14.). 1944 augusztusában
kötött házasságot Bajcsy-Zsilinszky Endrével —külön engedéllyel —a Fő utcai börtönben. Haláláig méltó megbecsü
lés övezte.
18 Zsilinszky Gábor (1888—1953). Vegyészmérnök. Bátyjától eltérően a politikával kevésbé foglalkozott, a gazda
sági életben helyezkedett el. 1920-tól a jobb- és szélsőjobboldali lapokat kiadó Stádium Sajtó Vállalat vezérigazgatója.
1934-től a Nitrokémiai Ipartelepek és a Péti Nitrogénművek Rt. vezérigazgatója, 1940-től elnöke volt. Betöltötte a
Gyáriparosok Országos Szövetsége elalnöki tisztét is. A háborti vége felé Németországba menekült, majd kivándorolt
Brazíliába.
19 1930-tól 1945-ig Angelo Rótta püspök állt a Magyarországi Apostoli Nunciatúra élén.
20 Serédi Jusztinián esztergomi érsek, bíboros hercegprímás.
21 Veesenmayer, Edmund dr. (Bad Kissingen, 1904. november 12. — Darmstadt, 1977. december 24.). 1944. március
19-től Németország budapesti követe és teljhatalmú megbízottja. 1945-ben szovjet fogságba esett. A nürnbergi Nem
zetközi Katonai Törvényszék 20 évi börtönbüntetésre ítélte. Büntetését 1952-ben 10 évre csökkentették. Végül 1954-:
ben szabadlábra helyezték. Haláláig Darmstadban (NSZK) élt.
'
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Klujber vendéglőst, hogy a Kelemennek címzett levelet címezze át Ajkára Zsilinszky Gábornak
és irányítsa az autó soffőrjét a levél személyes kézbesítése végett a címzetthez Ajkára. Borrava
lóval nem fukarkodtam és ígéretet t e t t e m a soff őrnek a levél személyes kézbesítése esetén nagyobb
összegű jutalmat. Magam próbáltam telefon összeköttetést kapni, de semerre sem kapcsoltak,
nem lehetett összeköttetést kapni. Erre lediktáltam telefonon a postára sürgönyöket Zsilinszkynének, Zsilinszky Gábornak és Kelemen Kornélnak. Amikor a harmadik sürgönyt diktáltam, a
felvevő kisasszony az ügy komolyságára való tekintette megakasztott azzal a figyelmeztetéssel,
hogy a sürgöny sem érhet előbb rendeltetési helyére, mint egy közönséges levél. A sürgönyöket
azonban mégis t o v á b b í t t a t t a m . Következő nap vasárnap reggel visszakaptam a Kelemen Kor
nélnak, illetve Zsilinszky Gábornak címzett levelet azzal, hogy a fentemlített autó Veszprémbe
sem indult. Ügy délelőtt 10 óra tájt dr. Gunde László 22 ország. [gyűlési] képv.[iselő] barátom, aki
ugyancsak internálva volt a fegyintézetben és akinek ügyében szintén eljártam, egy barátjával
e g y ü t t meglepett a lakásomon azzal, hogy őt őrizetből kiengedték, s hogy Budapestre készülnek,
amihez némi útravalót kértek tőlem. Tőlük értesültem, hogy szegény Zsilinszky Endrét vasárnap
reggel 8 órakor kivégezték, ami tehát anélkül történt, hogy engem, mint védőt az ítélet megerő
sítéséről értesítettek és alkalmat adtak volna, hogy volt védencemmel még beszéljek és utolsó
kívánságait átvegyem.
A kivégzésnél jelen volt orvosnál 23 érdeklődtem azután, hogy volt-e Zsilinszky Endrének vala
mi különös kívánsága, üzent-e valamit övéinek, s hogy miként folyt le a halálbüntetésnek kötél
általi végrehajtása. Az orvos szerint Zsilinszky Endre félelem nélkül, keményen és férfiasan nézett
s z e m b e a halállal, ahogy nála másképp magatartása el sem képzelhető, utolsó szavai pedig a
következők voltak: „Isten áldja a hazámat, Isten veled feleségem, Isten mindent t u d ! "
Felolvasás után helybenhagyólag aláíratott.
Kmft. 2 1
dr. Baditz Imre sk.
főispáni titkár

dr. Pinezich István sk.

K e d l Matild sk.
j egy zőköny vvezető
A másolat hiteléül:
Baditz Imre
főispáni titkár
II.
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Felvétetett Kőhidán a büntetőintézeti temetőben Bajcsy-Zsilinszky Endre holttestének exhumálása alkalmával, 1945. április hó 22-én. Jelen vannak dr. Horváth Miklós kir. tiszti főorvos es
K u p Gyula közkórházi főorvos törvényszéki orvosszakértő.
A fogolytemető különálló sarkában, közvetlenül a dűlőút mellett 15 fa-névtáblával megjelölt
sír közül az első sor útszéli első sírja Bajcsy-Zsilinszky Endre jelzésű, 1944. december 24-i megje
löléssel.
A sírhant elszáradt cserepes virágokkal van díszítve. A sírhant megnyitása után 2 m mélység
ben homokos talajban, hanyatt fekvő helyzetben koporsó nélkül találtuk a teljesen felöltözötten
eltemetett holttestet. A holttesten fekete zakó kabát, szürke pulóver, csíkos ing, fekete nadrág,
szürke harisnya és fekete félcipő volt található.
Személyazonossági jelek: 1. A fekete zakó kabátban „Tóth Lajos B u d a p e s t " szabómester
cégjelzése volt található. 2. A jobb szivarzsebben összehajtott zsebkendőn „B.Zs.E." betűjelzések
találhatók.

(...)
Vélemény : Fentiek alapján teljes biztonsággal megállapítható Bajcsy-Zsilinszky Endre holttes
tének személyazonossága. A halál időpontja a rendelkezésre álló adatoknak és a talált helyzetének
megfelelően mintegy 4 hó előttire tehető.
K.m.f.
dr. Horváth Miklós
dr. K u p Gyula
22 Dr. Gunde László (Újvidék, 1894. június 23. — ?). Magkereskedő, magtermelő, hites törvényszéki gazdasági szak
értő, az Országos Magyar Terménykereskedő Egyesület elnöke. 1935-ben Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvény
hatósági bizottságának tagja, 1939-től a Magyar Élet Pártja képviselője az országgyűlésben.
23 Dr. Aranyi Sándor orvos századost, ugyancsak sopronkőhidai foglyot rendelték ki a halál beálltának megálla
pítására.
24 Kelt, mint fent.
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Záradék: Az exhumált holttest fémkoporsóba helyezve tengelyen Sopronba szállíttatott, hol a
Szt. Mihály temető ravatalozó helyiségében ideiglenesen elhelyezést nyert.
Sopron vármegye és Sopron város főispánja dr. H á m Tibor, valamint Érsek Albert ny. alezre
des, tolmács a beszállítás megtörténte után, 1945. IV. 22. du. 3 órakor megjelennek a ravatalozó
helyiségben és a koporsó felnyitása után megtekintik az általuk személyesen is ismert BajcsyZsilinszky Endre holttestét.
Alulírottak egybehangzó kijelentéssel megállapították, hogy az exhumált holttest néhai BajcsyZsilinszky Endre holttestével azonos. Az agnoszkálási eljárás után a koporsó az, evangélikus teme
tő egyik kriptájában van elhelyezve a temetés időpontjáig.
K.m.f.
H á m Tibor
Érsek Albert
///.
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Készült Sopronban 1945. évi április hó 26-án a főispáni hivatalban. Jelen vannak: alulírottak.
Megjelenik Czebe Jenő vezérkari százados 25 budapesti lakos és előadja a következőket :
1945. február 4-én t a r t ó z t a t t a k le a vezérkari főnökség parancsára, mert január hó 9-től szol
gálati beosztásomból — 7. póthadosztály vezérkari főnök — távol voltam. Február 6-án szállí
t o t t a k be a soproni büntetőintézetbe Kőszegen történt kihallgatásom u t á n önkényes eltávozás
stb-vel vádolva. I t t február 9-én a vkf. 1, bíróság ügyésze Janszky hadbíró százados hallgatott
ki arra vonatkozóan is, hogy nem-e akartam az oroszokhoz szökni. Tekintve, hogy abban az idő
ben szökésem helyén harcok voltak, és bátyám (vitéz Czebe Valér vezérkari százados 26 ) u t á n is
érdeklődött, aki ugyanebben az időben eltűnt. Helyzetem meglehetősen reménytelennek t ű n t
akkor, mert törzsem és beosztottaim egyöntetűen vallhatták azt, hogy október 15-től kezdve,
a Szálasi kormányra fel nem esküdve mindent megtettem, hogy a kormányzói, majd később
Vörös János vezérkari főnök 27 parancsához tartsam magamat, és hogy a magyar értékek magyar
földön maradjanak, és átállási törekvésem sejtették, vagy t u d t á k . Ebben a helyzetemben keres
tem fel a fogságból dr. Varvasovszki János főorvos urat, 2 8 a soproni Erzsébet kórház idegosztá
lyának vezetőjét, aki teljes segíteni akarással azon volt, hogy cselekedeteim enyhítő körülményeit
az orvosi szempontok figyelembe vételével kihangsúlyozni tudja, és ezzel a várható gyors s eset
leg végleges elintézését ügyemnek a lehetőség határain belül akadályozza. A soproni katonai
büntetőintézetben, mely Sándor hadbíró alezredes 29 vezetése alatt volt, ott-tartózkodásom a l a t t
egy zsidót, három orosz foglyot, ós egy magyar katonaszökevényt végeztek ki. Az ellátás a bün
tetőintézetben jó volt. Az elhelyezés azonban a túlzsúfoltság m i a t t a legénységnél igen rossz.
E m i a t t több haláleset is fordult elő, járvány s betegségek következtében. Sopronban március
24-ig m a r a d t a m , amikor is a nyomozás során megállapított adat alapján ellenem az K b t k .
59. §30-ba ütköző hűtlenség bűntettével gyanúsítottak ós emiatt ügyemet a vkf. 3. bíróságának
adták át, és a sopronkőhidai büntetőintézetbe szállítottak. I t t március 25-én hallgatott ki Simon
hadbíró százados 31 , aki kihallgatásom során a segíteni akaró benyomását t e t t e rám. Ott-tartóz-

25 Czebe Jenő (Budapest 1914. december 12. — Budapest, 1949. június 7.). A 7. póthadosztály anyagi vezérkari
tisztje. Középiskoláit Kőszegen, Budapesten és a Pécsi Katonai Reáliskolában végezte el. 1936. augusztus 20-án
avatták hadnaggyá. 1942 és 1944 között elvégezte a Hadi Akadémiát. 1944. május 30-tól hadszíntéri szolgálatra
osztották be. Alakulatát a német rombolások megakadályozásának szolgálatába állította. Ezért a parancsnoksága alá
utalt honvédségi vonatszerelvényeket a harcból kivonta, líjólagos bevetésüket megakadályozta. Tevékenyen részt vett
az ellenállási mozgalomban, főleg lőszerjut tatással. 1945 elején letartóztatták. Szabadulása után jelentkezett az új
Honvédelmi Minisztériumba, ahol a személyügyi osztály beosztottja, majd az elvi osztály vezetője lett. Ellenállási
múltjáért három év rangelőzésben és előléptetésben részesült. 1945. április l-jével őrnaggyá, augusztus l-jével alezre
dessé léptették elő. A magyar kormány megbízásából részt vett a párizsi béketárgyalásokon, mint katonai szakértő.
1947—48-ban a cseh—magyar, 1948 szeptemberében a szovjet—magyar határmegállapító bizottság tagja. 1949.
február 26-án az amerikai hírszerzés javára végzett kémkedés vádjával letartóztatták. Június 7-én a vizsgálati fogság
ból szökést kísérelt meg, s eközben agyonlőtték. {Marleó György, a Hadtörténelmi Levéltár igazgatójának szíves közlése
alapján.)
26 Czebe Valér (Budapest, 1913. augusztus 3.—?). 1935. augusztus 20-án kezdte meg tényleges katonai szolgálatát.
1944-ben a vezérkarhoz beosztott tiszt századosi rangban. Életéről további információk nem állnak rendelkezésünkre.
27 Vörös János (Zala megye, 1891—1968). Altábornagy. 1944. március 16. és október 16. között a honvéd vezérkar
főnöke. A nyilasok hatalomra kerülésekor átment a Vörös Hadsereghez. 1944. december 22. és 1945. november 15.
között az Ideiglenes Nemzeti Kormány honvédelmi minisztere. 1946-os nyugdíjazásáig vezérkari főnök volt. 1949
végén letartóztatták és életfogytiglani börtönre ítélték. 1956 őszén kiszabadult. Balatonfüredi villájának családja ré
szére meghagyott szobáiba költözött, s ott élt haláláig.
28 Varvasovszki János (1906—1975). 1944—1945-ben a Soproni Erzsébet Kórház ideggyógyászati osztályán dolgo
zott vezető főorvosként. E minőségben látta el a sopronkőhidai fegyintézet polgári főorvosi tisztét is. Később csak
a soproni kórházban dolgozott. 1973-ban ment nyugdíjba. Haláláig magánpraxist folytatott Sopronban.
29 Sándor András hadbíró őrnagyról van szó.
30 Katonai büntetőtörvénykönyv. Az 59. §-ról 1. a 15. jegyzetet.
31 Simon Gyula hadbíró századosról van szó.
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kodásom alatt két halálos ítéletet hoztak egy szervezkedés ügyében egy orvos és egy rendőr
tiszt ellen, (neveikre most nem emlékszem.) Az ítéletet azonban nem hajtották végre. A sopron
kőhidai március 25-i kihallgatásom után más kihallgatásom nem volt, így én a hadbíróságra
vonatkozóan egyebet előadni nem tudok.
Március 28-án a fenyegető orosz előnyomulás m i a t t az úgynevezett védőőrizeteseket útbaind ították gyalogmenetben Kismartonig, hogy onnan Németországba az írnokok tudomása szerint
Kinsee 32 -be szállítsák őket. Március hó 29-én indultunk el mi politikai foglyok reggel 1/2 8 felé
szintén gyalogmenetben Kismartonig, hogy onnét Németországba, tudomásom szerint Matthausenbe 3 3 szállíttassunk. Március hó 28-án tudomásom szerint Makkai János 3 4 szökött meg egy
őrrel (aki kikísérte őt a fogházból). Március 29-én a Frisch főhadnagy 35 parancsnoksága alatt álló
magyar őrség és az oszlop felett egy k b . 20 főből álló Gestapo altiszt parancsnoksága alatt levő
Gestapo őrség vette á t a parancsnokságot géppisztolyokkal felszerelve. A kiszállítandókat k b .
400 főt csoportokra osztották, minden csoportnak parancsnokot kijelölve és figyelmeztették a
csoportot, hogy minden oszlopból kilépő ellen az őrség a fegyverét használja. A Sopronkőhidán
volt politikai foglyokról készült névjegyzéket, melyet K u t h y vk. ezredes 36 úrral emlékezetből
összeállítottunk, az ezredes Ú r fogja jegyzőkönyvéhez csatolni. A menetoszlopból még magyar
területen dalnoki Veress Lajos vezérezredes, 37 a 2. magyar hadsereg volt parancsnoka egy őrszakaszvezető kíséretében megszökött. A szökésről a határátlépés utáni első pihenőkor vettünk tu
domást, mikor is egy, a szökésnél jelen volt úrtól (Ary ezredes 38 ) t u d t a m meg, hogy Veress vezér
ezredes egy magyar kocsioszlophoz csatlakozott a magyar kocsioszlop végén néhány idősebb és
betegebb podgyászát szállító kocsiról. Szökése után az őrség a kocsinál való tartózkodást és
podgyász feltételét megtiltotta, és még erélyesebb figyelmeztetéseket t e t t . Tudomásom szerint
Sérc községben a menetoszlopból egy kapu mögé beugorva, majd az oszlopból való sikeres szökés
u t á n három napi bújdoklással az előnyomuló orosz erők által elfoglalt területre kerültem, és
Sopronban jelentkeztem. Ebben az ügyben egyéb előadnivalóm nincs.
A jegyzőkönyv helyesen lett felvéve.
Kmft.
Baditz sk.
titkár

Czebe Jenő sk.
vk. százados

Szabó Lenke sk.
jegyzőkönyvvezető
A másolat hiteléül :
Baditz Imre
főispáni titkár

32 Helyesen : Chiemsee. Város az NSZK-ban, Münchentől délkeletre.
33 Helyesen: Mauthausen. Község Felső-Ausztriában.
34 Helyesen : Makay Miklós (1900—1976). Vegyészmérnök. A Nitrokémiai Iparvállalatok igazgatója volt. BajcsyZsilinszky Endre utasítására ő vitte fel Kőszegről Budapestre személygépkocsiján Kiss János altábornagyot. A nyilasok
október 22-én letartóztatták, december 8-án halálra ítélték, de kegyelemből büntetését 10 évi fegyházbüntetésre vál
toztatták. Sopronkőhidára került, s a gazdasági hivatalban lett írnok. A deportálás elől Alich őrmester segítségével
megszökött. Szovjet közreműködéssel jutott el Debrecenbe, ahol az Ideiglenes Nemzetgyűlés nemzeti parasztpárti
képviselőjévé választották. 1947 elején elhagyta az országot és Brazíliában telepedett le, ahol a Nitrokémia ottani
leányvállalatának igazgatói teendőit látta el. Nyugdíjazása után az Amerikai Egyesült Államokba költözött, s Kali
forniában élt haláláig.
35 Frisch Józsefi ?). Tüzér főhadnagy. Hivatalos beosztása a politikai foglyok őrzésére alakított őrosztag, „a magyar
kir. budapesti I. honvéd hadtestparancsnokság büntetőintézetének kikülönített őrosztaga" parancsnoka. Az Új Sopron
1946. március 29-i tudósítása szerint életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
36 Kuthy László (1896. szeptember 22—1958). Vezérkari ezredes. 1944. szeptember végén a Horthy Miklčs által
Moszkvába küldött fegyverszüneti bizottság előkészítését végezte. Október 16-án a németek letartóztatták. 1945 feb
ruárjában a nyilasok pert indítottak ellene, s bár a tárgyalás során felmentették, továbbra is védőőrizetes maradt.
A deportálás elől — a vallomásában ismertetett módon — megszökött. 1945 folyamán az űj Honvédelmi Minisztérium
személyügyi csoportfőnöke, 1946 elején a honvédség felügyelője. 1946. február 21-től altábornagy, 1947. december
l-jétől vezérezredes, 1948. február 15-től politikai államtitkár. Tisztségét 1948 őszéig, Farkas Mihály miniszter hiva
talba lépéséig viselte, ekkor elbocsátották. 1950-ben koholt vádak vádak alapján letartóztatták és halálra ítélték, de
kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatták az ítéletet. 1956 őszéig volt börtönben. Ezt követően rendőri fel
ügyelet alá helyezték. Idegileg összeroppant állapotban öngyilkosságot követett el.
37 Veress Lajos, dalnoki (Sepsiszentgyörgy, 1889. október 4. —London, 1976. március 29.). Vezérezredes. Vezérkari
főnöke „jóvoltából" 1944. október 15-én letartóztatták. Ugyanazon év végén bíróság elé állították, s 15 év börtönbün
tetésre ítélték. A bajorországi deportálás elől egy, az őrséghez tartozó szakaszvezető segítségével szökött meg. Ezután
Kiskőrösre került internáló táborba, onnan pár hónap elteltével szabadult. 1946-ban nyugdíjazták. A Magyar Közösség
néven ismert szervezkedésben való részvétel vádjával 1947. április 16-án kötél általi halálra ítélték, majd azt kegye
lemből életfogytiglanra változtatták. 1956-ban szabadult, ekkor külföldre távozott, s haláláig Londonban élt.
38 Ary Lajos (1888. március 24—?). 1911. augusztus 18-án kezdte tényleges katonai szolgálatát. 1944-re gyalogsági
ezredesi rangot ért el, s Nyíregyháza katonai parancsnoki tisztét látta el. Sopronkőhidára 1945. március 20-án került,
miután állomásparancsnoki tisztét elhagyta.
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Készült Sopronban 1945. évi április 26-án a főispáni hivatalban. Jelen v a n n a k : alulírottak.
Megjelenik vitéz K u t h y László vezérkari ezredes 39 budapesti lakos és előadja a következőket :
Beregfy vezérezredes, 40 a nyilas-uralom honvédelmi miniszterének saját kezűleg írt parancsa
alapján a nyilas-uralom első napján t a r t ó z t a t t a k le és azt a v á d a t emelték ellenem, hogy a „Kor
mányzó Úr őfőméltósága klikkjéhez" tartozva személyesen közreműködtem október 15-e előké
szítésében. November közepéig a Margit körúti fogházban, majd ettől kezdve november végéig a
Fő utcán a Gestapo fogságában voltam, november 27-én pedig két autóbuszban, többek társa
ságában — köztük Kállay Miklós volt miniszterelnök 41 is — Sopronkőhidára szállítottak és i t t
t a r t o t t a k fogva 1945. március 28-én bekövetkezett szabadulásomig. Szabadulásomban erősen
közrejátszott a magyar őrség, mely a Gestapo ellenére lehetővé t e t t e azt, hogy a Németor
szágba szállítandó csoportból a németek t u d t a nélkül kivettek, majd a csoport és a Gestapo kísé
ret eltávozása után elengedtek.
A sopronkőhidai fegyházban letartóztatásban lévők névjegyzékét — akiket korábban ismer
t e m m á r —, emlékezetből összeállítottam, és azt a jegyzőkönyvhöz csatolom.
A bánásmódot illetőleg meg kell jegyeznem, hogy a magyar őrség velünk foglyokkal általában
tisztességtudóan viselkedett, míg viszont a Gestapo őrség (mert a magyar őrség mellett ilyen is
állott) a legkíméletlenebb bánásmódot tanúsította velünk szemben úgy magatartás, mint fellé
pést illetően. Annál inkább visszataszító volt ez, mert a Gestapo őrség tagjait majdnem kivétel
nélkül 18—20 éves bácskai sváb gyerekek voltak, akiknek nagy része magyarul is t u d o t t .
A Sopronkőhidán székelő vkf. illetve bíróság tagjai közül Göbölös László hadbíró századost
kell kiemelnem, aki minden lehetőt elkövetett, hogy a foglyokkal való bánásmód jó legyen, sőt
annak ellenére, hogy viselkedése már a nyilasok előtt gyanút keltett, nem egyszer megtette azt is,
hogy cellánkba, amelyben négyen voltunk elhelyezve (mégpedig Veress Lajos vezérezredes, 42
H a r d y Kálmán altábornagy, 4 3 Utassy Loránd ezredes 44 és én) látogatóba bejött, o t t hosszabb
ideig tartózkodott, sőt ügyünkkel kapcsolatban még tanácsokat is a d o t t abból a célból, hogy
védekezésünket elősegítse.
Ügyünk tárgyalása alkalmával a tárgyalást vezető Dominich Vilmos hadbíró őrnagy 48 igyeke
zett a pártatlanság látszatát megőrizni, bár különösen Veress Lajos vezérezredessel szemben nem
egy esetben viselkedése visszatetszést szült bennünk. A v á d a t képviselő ügyész, Janszky László
hadbíró-százados ügyész saját bevallása szerint első ügyészi ténykedéseként k a p t a ezt az ügyet,
ennek megfelelően benyomásunk általában az volt, hogy megbízatása büszkeséggel t ö l t ö t t e el.
A vádbeszédben visszatetszést keltett, hogy erősen kihangsúlyozta ránk vádlottakra (Veress
Lajos, H a r d y Kálmán, Utassy Loránd és én) csak egy méltó büntetés várhat, mégpedig az akasz
tófa. Ennek megfelelően H a r d y Kálmánnal szemben pl. vádbeszédében súlyosbította a v á d a t .
Az ottani ügyészség többi tagjait nem ismertem, csak hallomásból tudom, hogy egy Nika nevű,
egy Jánosi nevű és úgy tudom, egy Szabó nevű hadbíró százados 46 volt még beosztva, akiknek
működéséről és felfogásáról vallomást tenni nem tudok.
Dominich Vilmos hadbíró őrnagyot illetően Göbölös százados kijelentése szerint azt mondha
tom, hogy különösen az utolsó hetekben Dominich magatartása ingadozóvá vált. Göbölös szerint
39 L. a 36-os számú jegyzetet.
40 Beregfy (Berger) Károly (Cservenka, 1888. február 12. — Budapest, 1946. március 12.). Vezérezredes. Szálasi
Ferenc 1944. október 16-án honvédelmi miniszterré nevezte ki. A budapesti Népbíróság mint háborús bűnöst ítélte
halálra 1946. március l-jén.
41 Kállay Miklós (Nagyhalász, 1887. január 23. — New York, 1967. január 14.). 1942. március 9-én Horthy Miklós
miniszterelnökké nevezte ki. Miniszterelnöksége alatt kísérletet tett az angolszász hatalmakkal való kapcsolatterem
tésre, amivel felkeltette a németek bizalmatlanságát. 1944. március 19-én — már mint exminiszterelnök — menedék
jogot kért a török követségen. Mikor önként elhagyta menedékét, a németek letartóztatták. Egy ideig Sopronkőhidán,
majd Mauthausenben és Dachauban őrizték. 1945 után Olaszországban, 1951-ben az Amerikai Egyesült Államokban
telepedett le. Itt írta meg emlékiratait, amelyet New Yorkban adtak ki 1954-ben.
42 L. a 37-es számú jegyzetet.
43 Hardy Kálmán dr. vitéz, nemes (Pécs, 1892. május 5. — Colombus (USA), 1980. június 21.). Altábornagy, folyam
őr parancsnok. Horthy szárnysegédje, 1936-tól 1943-ig külszolgálaton. 1943-tól mint vezérkapitány a Folyami Erők
parancsnoka. Erősen nyilas- és németellenes beállítottságú. A sikertelen kiugrási kísérlet után — amikor is a Folyami
Erőknek a Duna-hidak védelmét kellett volna ellátniuk — a németek letartóztatták, és 1945 februárjában kötél általi
halálra ítélték. A háború végéig élt a nem jogerős halálos ítélet árnyékában. Őt is deportálták Bajorországba. 1945
júniusában az amerikaiak Nürnbergbe vitték, ahol tanúként hallgatták ki a háborús főbűnösök perében. Németország
ban telepedett le, később az Egyesült Államokba vándorolt ki. Nyelvtanárként dolgozott nyugdíjazásáig, majd ezután
Dél-Karolina állam fővárosába költözött, és ott élt haláláig.
44 Ulassy Loránd (1897. április 18'—1974.). Okleveles közgazdász végzettséggel Londonban, Washingtonban és
Mexikóban teljesített katonai attasé szolgálatot. Ezután a Honvédelmi Minisztériumba került, ahol a 21. osztály
vezetőjeként a hadifoglyokkal foglalkozott. 1944. október 13-án Horthy megbízottjaként Szegeden tárgyalt Malinovszkij marsallal. Október 16-án letartóztatták és Sopronkőhidára szállították. Az 1945 februárjában lefolytatott tárgyalá
son ugyan felmentették, de továbbra is vizsgálati fogságban maradt. így deportálták őt is Bajorországba, ahonnan
1945 augusztusában tért vissza. 1945. november l-jén visszavették a vezérkari testületbe és vezérőrnaggyá léptették
elő. 1948. szeptember 16-án a francia Becsületrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Hamarosan nyugállományba
helyezték, s haláláig vidéken élt.
45 L. a 12-es számú jegyzetet.
46 Nika Géza, Jánosi Ferenc és Szabó András hadbíró századosokról van szó.
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Dominichnak a német győzelembe vetett hite megrendült, míg viszont elöljáróitól, valószínűleg
Beregfy tői állítólag olyan parancsot kapott, hogy az ügyeket szigorúbban vezesse és a védőőrizetesekkel, illetve letartóztatokkal és foglyokkal szigorúbban bánjen. Szerintem Dominich lelki meg
hasonlásba került és már kereste volna azokat az u t a k a t , amelyek őt ebből kivezetik.
A sopronkőhidai fogháznak legsötétebb embere a nyilaspárt megbízottja Barcsay Ádám csend
őralezredes 47 volt. Nevezett mindent elkövetett, hogy a foglyok és letartóztatottak, védőőrizetesek életét minél nehezebbé tegye. Megszigorította a látogatásokat, a levelezéseket, a csomagkül
déseket, minden igyekezete az volt, hogy a védőőrizeteseket rosszabb elhelyezésbe tegye, hozzá
járult ahhoz, hogy ne csak a magyar közegek, hanem a Gestapo őrség is cenzúrázzon minden le
velet és csomagot, ennek következtében a külvilággal való érintkezésünk teljesen megnehezült.
Hallomásunk szerint nevezett állandóan részegeskedett, a Gestapo őrséggel ő igen jó viszonyt
t a r t o t t fenn ós eltűrte annak velünk szembeni minden túlkapásait.
Az élelmezést illetően ki kell jelentenem, hogy k b . másfél hónapig romlott olajjal főzve emberi
leg élvezhetetlen ellátást kaptunk, és csak a fogház orvosának, dr. Varvasovszki Jánosnak 4 *
erélyes és ismételt kérésére s fellépésére változott meg ez a helyzet. Dr. Varvasovszkit illetően ki
kell jelentenem, hogy nevezett mindent megtett, hogy helyzetünket minél inkább elviselhetővé
tegye és különösen ügyünk tárgyalásával kapcsolatban H a r d y Kálmánnal szemben tanúsított
viselkedése egészen dicséretre méltó volt. Hasonlóan igyekezett segíteni rajtunk a fegyház kato
likus és evangélikus lelkészei is.
Ottlétünk a l a t t emlékezetem szerint kb. 13—15 lehetett a kivégzettek száma. A kivégzéseket
mindig a legnagyobb titokban végezték, úgyhogy csak a polgári fegyencek útján sikerült néhanéha ezekről hírt kapni. Bajcsy-Zsilinszky kivégzése december 24-ón vasárnap reggel 8 órakor
történt. Az összes fogoly között nemcsak a kivégzés ténye, de annak időpontja is mérhetetlen
elkeseredést keltett, mert úgy t ű n t fel, hogy szinte a k a r a t t a l hajtották azt karácsony estéjének
napján végre. Bajcsy-Zsilinszky vei együtt értesülésem szerint még másik három kivégzést
hajtottak végre. 4 9 A győri ügyben 50 azt a hírt kaptuk, hogy három kivégzés volt, köztük egy
hadapród őrmester, akinek az édesapja Győrött valami magas állású tisztviselő volt. A polgári
foglyok a kivégzésekről onnan szereztek könnyebben tudomást, mert azokat a fogház gazdasági
udvarán hajtották végre és így a munkába járó polgári foglyok ezt az udvarrószt könnyebben meg
t u d t á k közelíteni. Ugyancsak egy vasárnapi nap végeztek ki herceg Odescalchi Miklóst 51 is,
mégpedig tudomásom szerint akként, hogy szintén o t t fogságban lévő feleségétől elbúcsúzni sem
engedték. A kivégzéseket a magyar őrségnek egy tizedes 52 tagja eszközölte, aki minden kivégzé
sért hallomásom szerint 25 P-t kapott. A nevezettnek a nevét nem tudom, középmagas, borotvált
képű, hosszúkás arcú, fekete férfi volt, akit bármikor meg tudnék ismerni. Mi foglyok úgy hal
lottuk, hogy evvel a tizedessel a magyar őrség tagjai szóba sem állottak és még társaságát is
kerülték.
Németországba való kiszállítás híre a foglyok között már hetek óta keringett. Ilyen irányú
értesítéseket a magyar őrség tagjaitól kaptunk, akinek legnagyobb része elkeseredve mesélte a
kiszállítás lehetőségét. Majd fogoly társunktól, Almásy Pál lefokozott alezredestől, 53 aki mint

47 Helyesen: Barcsay Árpád. Nyugalmazott csendőr alezredes, fasiszta politikus, aki már 1937-ben csatlakozott
Szálasihoz. Pontos életrajzi adatai nem állnak rendelkezésünkre, állítólag Dél-Amerikában hunyt el.
48 L. a 28-as számú jegyzetet.
49 Bajcsy-Zsilinszky Endrével együtt végezték ki Fächer (Pesti) Barnabás, Kreutz Róbert és Pataki István politikai
foglyokat.
50 1945. február 10-án a nyilas bíróság halálos ítélete alapján kivégezték Németh László Jánost és Stelczer Lajost,
akik a fasizmus és háborúellenes tevékenységet kifejtő győri József Attila Kör vezetői voltak. Kilenc másik társukat
több évi fegyházra ítélték.
51 Odescalchi Miklós herceg (Tuzsér, 1902. május 0. — Sopronkőhida, 1945. január 21.). Tartalékos repülőhadnagy,
földbirtokos. Élete igen látványosan alakult. Apja öngyilkos lett, anyja újból férjhez ment. Ő maga is háromszor
nősült. 1944. május végén (?) kísérletet tett arra, hogy Olaszországba szökjön repülőgépével, de Pécs után felhőkbe
került, így visszafordult. Június elején (?) egy ME—210 Ca—1 típusú kétszemélyes gyorsbombázó géppel, Bajusz
Ferenc szakaszvezető távirásszal együtt a hajdúböszörményi tábori repülőtérről — gyakorló repülés ürügyén —
önhatalmúlag elrepült. Útjának indítéka, s főleg az, hogy egyéni akciót hajtott végre, vagy megbízatásból repült el
Olaszország felé, máig sem tisztázott. Valószínűleg téves navigáció következtében a kelleténél északabbra érték el az
olasz területeket, és egy német vadászrepülőtérre szálltak le. Innen Bécsbe szállították őket. Sokáig a Gestapo őrize
tében maradtak, majd Sopronkőhidára kerültek, ahol Odescalchi Miklóst kötél általi halálra ítélték, s az ítéletet
január 21-én végre is hajtották.
52 A hóhéri „teendőket" Németh Károly tizedes látta el, de Bajcsy-Zsilinszky Endre kivégzésénél Stasák Mátyás
és Kemecsei Sándor katonák is segédkeztek. (Németh Károly — útban a deportáltakkal Németország felé — ön
gyilkos lett.)
53 Almásy Pál (Vác, 1902. július 8. — Budapest, 1985. március 17.). Hadmérnök százados. 1916 és 1920 között
az akkori Soproni Honvéd Főreáliskola növendéke. 1924-ben avatták tüzérhadnaggyá, 1929-ig csapatszolgálatot telje
sített. 1932-ben mérnöki diplomát szerzett, ezután 1937-ig a Haditechnikai Intézetben dolgozott. Három évig a ber
lini magyar katonai attasé beosztott tisztje volt. 1942-ben alezredessé nevezték ki. 1944-ben részt vett a katonai ellen
állási mozgalomban és ezért halálra ítélték, de a büntetést kegyelemből 15 évi fegyházban eltöltendő fogságra változ
tatták. Sopronkőhidára került, ahol írnokként is tevékenykedett. A deportálásból való hazatérése után a Honvédelmi
Minisztérium egyik csoportfőnökségével bízták meg. 1945. október l-jén vezérőrnaggyá léptették elő. 1947. január
l-jével megvált a honvédségtől és gépészmérnökként helyezkedett el. A koncepciós perek idején őt is letartóztatták,
kémkedés vádjával halálra ítélték, de ismét kegyelmet kapott. 1985-ben autóbaleset következtében hunyt el. Napló
jegyzetei egy évvel halála előtt jelentek meg a Magvető Könyvkiadónál „Sopronkőhidai napló" címmel.
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fogolyírnok mindenben segítette az összes foglyokat, értesültünk arról, hogy a kiszállítás meg
fog történni. Március közepe táján elterjedt a híre annak, hogy Dominich őrnagy Mauthausenben
járt a fegyház oda való áttelepítésének kérdésében. Március 27-én a déli órákban k a p t u k a ren
deletet, hogy Németországba való indulás március 28-án a reggeli órákban fog megtörténni.
A politikai védőőrizeteseket addigi elhelyezésükből kitették és az összeseket egy nagy terembe
zsúfolták össze, majd parancsot adtak arra, hogy másnap reggel 5 órára mindenki akként készítse
össze csomagját, hogy gyalogmenetben elindulhasson. A parancs természetesen különösen az
idős és törődött részét a foglyoknak érintette igen érzékenyen, mert közöttük betegek, öregek,
gyalogmenetre képtelenek is voltak. Március 27-én este 8 órakor a védőőrizetesek csoportját
egyelőre megszámlálhatatlanul teljes mértékben a Gestapo vette át. E g y Gestapo őrmester gép
pisztollyal a terembe lépve ezt a foglyoknak bejelentette azzal, hogy a hazaárulók fölött á t v e t t e a
parancsnokságot és gondoskodni fog arról, hogy azok a Gestapo összes módszereit mielőbb
ismerjék. Kijelentette továbbá, hogy mindazokat, akik a gyalogmenetet nem fogják bírni, kor
báccsal fogja menetelésre megtanítani. Személyemet illetően i t t meg kell jegyeznem, hogy éjszaka
folyamán egy magyar szakaszvezető keltett fel és közölte velem, hogy át fog vinni a cellaépületbe.
É n felkészültem erre és a szakaszvezetővel ki akartam menni a teremből, mire a Gestapo őr ebben
bennünket megakadályozott, majd az előbb említett Gestapo altisztet hívta magához. Ez az
altiszt úgy a szakaszvezetőre, mint reám géppisztolyt fogva bennünket lelövéssel megfenyegetett
és visszakergetett mondván azt, hogy ilyen aljas szökési kísérleteket meg fog torolni, így reggelig
továbbra is a teremben m a r a d t a m , majd reggel mikor a számlálás szerinti átvétel megtörtént a
magyar őrség parancsnoka, Soós alhadnagy 5 4 számlálás közben engemet a magyar őrség szobájá
ba észrevétlenül beküldött és így a csoportból kimaradtam. A védőőrizeteseknek illetve foglyok
nak ez a csoportja március 28-án reggel 7 órakor indult el gyalogmenetben Kismartonba.
Meg kell jegyeznem, hogy a fegyház polgári vezetőségének (az igazságügyminisztérium alá
tartozó résznek) a fegyház katonai részének viszonyaiba tudomásom szerint semminemű beleszó
lása nem volt. A fegyház katonai részének parancsnoka Frisch főhadnagy volt. Nevezett meggyő
ződésem szerint megbízható nyilas felfogása következtében j u t o t t ebbe a bizalmi állásba. Kétség
telen viszont, hogy nevezett mindenkor igyekezett a katonai előírásokat betartani, bár azoknak
jóindulatú kezelését nem mindenkor tapasztaltuk.
Az alája beosztott legénység közül Soós alhadnagy szintén a katonai előírásoknak megfelelően
viselkedett, rosszindulatot részéről nem tapasztaltam. Kecskés tiszthelyettes határozottan a
segíteni akaró ember benyomását tette és a valóságban is mindenkor segíteni igyekezett helyze
tünkön, olyannyira, hogy vele szemben véleményünknek mindig nyugodtan kifejezést is adtunk.
Az őrlegénység legnagyobb része mindenkor tisztelettudóan viselkedett velünk szemben. Annak
ellenére, hogy pl. engemet lefokoztak és a honvédségből kiközösítettek, az őrlegénység tagjai
mindig rendfokozatomnál fogva és tisztelettudóan szólítottak meg és viselkedtek velem szemben.
Az igazságügyminisztérium felügyelete alá tartozó foglárok részéről szintén általában jóindulatot
tapasztaltunk. I t t ki kell emelnem Molnár főfoglárt, mindenki által elismert és dicsért magatar
tását, aki mindenkor és mindent elkövetett ahol segíteni t u d o t t . Nevezett Varvasovszki doktor
nak volt segítőtársa.
Hallomásom szerint a sopronkőhidai ügyészségen Barcsayn kívül még több állandó nyilas
delegált is volt, ezeknek neveit és magatartását azonban nem ismerem.
Ebben az ügyben egyéb előadnivalóm nincs.
Kmft.
Dr. Baditz sk.
titkár

K u t h y László sk.
ezredes

Szabó Lenke sk.
jegyzőkönyvvezető
A másolat hiteléül:
Baditz Imre
főispáni titkár

54 Soós István alhadnagyról van szó.
— 443 —

A IV. JEGYZŐKÖNYV

MELLÉKLETE

A sopronkőhidai politikai foglyok névsora (1945 március hó végén) (Emlékezetből összeállították
K u t h y vk. ezredes és Czebe vk. százados.)
Szombathelyi Ferenc

vezérezredes, v. vk. főnök

Hennyey Gusztáv

vezérezredes, v. külügyminiszter

Vörös Géza

altábornagy

Lázár Károly

altábornagy, a testőrség parancsnoka (lefokoz
ták)

K á d á r Gyula

vk. ezredes

Kapotsfy Béla [másutt : Kapotsffy]

ny. alezredes

Veress Lajos

vk. szds. ( I I I . 9-én megszökött)

H a r r d y Kálmán [helyesen : H a r d y ]

altábornagy (lefokozták)

(lefokozták)

Utassy Loránd

ezredes (lefokozták)

K u t h y László

vk. ezredes (III. 28-án szabadult) (lefokozták)

özv. br. Inkey Istvánná
[helyesen: Pálné ós fia br. Inkey I s t v á n ]
ifj. H o r t h y István özvegyének húga

gr. Kendeffy Ádámnó
C.sizmarekné [Csizmarek Mátyásné]
H o r v á t h Béla

alezredes

gr. Eszterházy Móric

ny. min. elnök

V a t t a y Antal

altábornagy, főhadsegéd (lefokozták)

J á v o r Pál

színművész

Jacoby Roland
[másutt: Jakóbi Roland, besztercei]
Dániel Sándor

bün. min. t a n .
bün.oszt.tan. [A Belügyminisztérium elnöki
osztályához tartozó általános alosztály veze
tője volt.]

Kaczián Ervin [másutt: Kaczyán]

bün. oszt. t a n . [A BM országmozgósítási osz
tályának h. vez.]

Bökönyi László [helyesen: Beökönyi]

bün. titkár [A BM elnöki osztálya általános
osztályán]

Sebes Jenő [helyesen: Sebess]

b ü n . oszt. tan. [A BM rendőri büntető osztá
lyának vezetője volt]

Halász Károly [másutt: Dabassy-Halász]

b ü n . oszt. főnök

Siménfalvy N. [N = nevű; Sándor]

bün. min. t a n . [A BM állampolgársági osztályá
n a k vezetője volt]

Paris László

bün. oszt. t a n . [A BM egészségügyi igazgatás
ügyi osztályának vezetője volt.]

Miklós Aladár

[Miklós Béla min. elnök bátyja]

hg. Hohenlohe Antal [helyesen: Lajos]
hg. Hohenlohe Antalné [helyesen: Lajosné]

I I I . hóban Sopronban kórházba kerültek.

nagybaczoni Nagy Vilmos

vezérezredes, ny. honv. min.

Nagy Béla

nyűg. vezérőrnagy [helyesen: nyűg. ezredes és
címzetes vezérőrnagy]

Jeszenszky Sándor

min. oszt főnök [A Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztériumban]
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Szcntmiklóssy István
[helyesen: Szent-Miklóssy]

vk. őrnagy

Tarnay N .

őrnagy

hg. Montenuovo Ferdinánd
[helyesen: Nándor]
Dr. Simon P á l

ügyvéd

Reisinger Ferenc

szoc. dem. képviselő

Bartos Ferenc [helyesen: Bárdos]

v. szoc. dem.

Rakovszky Tibor
Erődy-Harrach Tihamér

ügyvéd

Erődy-Harrach Béla

egyetemi tanár

Popovics N. [István]

g. kel. lelkész [teológiai t a n á r ]

Füzessy N. dr. [helyesen: Füzesi Miklós]

g. kel. lelkész, orvos

Egyed Zoltán

újságíró

Töreky Géza

ny. curiai elnök

Berky N. [helyesen: dr. Berki Feriz]

g. kel. teológiai t a n á r [A Magyar Ortodox Egy
ház esperes-adminisztrátora]

Arnóthy- Jungerth Mihály

a külügymin. helyettese

P a p Álmos

külügyi, min. t i t k á r

Nagy Mihály

rep. alezredes

Timár Gyula

rep. őrnagy

Szemes I s t v á n

rep. őrnagy

K r ú d y Ádám

rep. százados

B u d a y László

rep. őrnagy

gr. Kendeffy Ádám
br. Inkei I s t v á n
Havas László

zászlós

Náray Antal

ny. vezérőrnagy

Kemény Gábor

rendőrfőtan.

Gyurits N . [Aladár]

rendőrkapitány [A BM fogház és toloneügyi
osztályán]

Tóth Mihály

alezredes

Boér Vilmos

t . [tartalékos] hadnagy

Boér Ágoston

v. képviselő

Dietz Károly

v. rendőrkapitány

Szebeni [helyesen: Szebeny] József

B E S Z K Á R T igazgató

Almássy Pál [helyesen: Almásy]

alezrd. (lefokozták)

Révay Kálmán

százados (lefokozták)

Csűrös Gyula

folyamőr őrnagy (lefokozták)

Milassin I s t v á n

hds. [hadbiztos]őrnagy (lefokozták)

P . [Pattantyús] Ábrahám Dezső

nyűg. min. elnök [A szegedi
kormányban]

ellenforradalm 1

Zerkovitz (két testvér)
[Zerkowitz Péter és Oszkár]
Makkai János [helyesen: Makay Miklós]

(III. 28-án megszökött. Állítólag elfogták.)

Kós Imre mérnök és neje

8 évre ítélve!

Zimmer Ferenc

M. T. I . főszerkesztő

F á y N . [Miklós]

zászlós

Ary Lajos

ezredes

Tost László [helyesen : József]

ménkari szds. (Tost Gy. öccse) [Tost Gyula Hor
t h y szárnysegédje volt]

Czebe Jenő

vk. százados (III. 29-én megszökött)

Rajk László
br. Vécsey [Egon]

alezredes

Vályi Nagy Tibor dr.

orvos-százados

Mélik Endre

újságíró (kórházba j u t v a szabadult Sopronban)

Vörös Tiborné

(Vörös János vezérezredes menye, időközben
Sopronban egy zárdában két gyermekkel inter
nálták.)

Kállay Miklós

v. min. elnök I I . hó végén Németországba vitték
[február 15-én]

Végrehajtott halálos ítéletek száma : (Kb.
szerre 3, hg. Odescalchi Miklós,

győri szabotázs ügyben 3, Bajcsy-Zsilinszkyvel egy-

Ott voltak majd kiszabadultak :
Lakatos Géza

v. min. elnök és felesége

Ruszkiczay-Rüdiger Imre

ny. vezérezredes

Pásztói Ámon

ny. bün. min. oszt. főnök [A BM közbiztonsági
osztályának vezetője volt.]

hg. Odescalchi Miklósné
Titkos Ilona

[színésznő]

K á n y a Kálmán

[v. külügymin.]

Szombathelyi Ferencné
br. Rohonczy N . [Imre]
Lupkovich N. [György]

[curiai bíró]

Orosz Béla

rep. ezredes

götsi Nagy Elek

tüzér alezredes — orvosi véleményre szabadult

Fluck András [helyesen :Fluks]

Urikány Zsilvölgy vezérig.

Dr. Harsányi N. [Jenő]

orvos

Brayer N . [helyesen: Breur György]

ig. Brennberg [A bánya gazdasági igazgatója
volt]

Vajk N . [Artúr]

ig. Brennberg [A bánya műszaki
volt]

Füredi N. [Oszkár]

építész Sopronban
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igazgatója

V.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Sopronban a főispáni hivatalban 1945. évi április hó 26-án. Jelen v a n n a k : alulírottak.
Megjelenik Kopácsy Gusztáv zászlós, 65 belügyi számvizsgáló budapesti ( X I I . Kékgolyó u. 2.)
a l a t t i lakos és az igazság bemondására t ö r t é n t figyelmeztetés után előadja:!
Nagybaczoni Nagy Vilmos ny. honvédelmi miniszter 66 vezérezredes elfogatásával kapcsolatban :
Megjelent november elején egy honvéd-csendőr és egy nyilas-detektív Nagy Vilmosék klo
tildligeti villájában s közölte az elfogató parancsot. A kegyelmes úr magához v e t t e a szükséges
fehérneműket, stb-t, a tábornoki r u h á t is fel a k a r t a venni, azonban a nyilas ráordított: „Ne merje
felvenni a tábornoki ruhát, mert letépem Magáról!" Az autóba beült először a csendőrhonvéd,
azután beült Nagy Vilmos. Nagy Vilmosne el a k a r t a kísérni az urát, azonban csak úgy ülhetett
be az autóba, hogy félig az ura ölébe kellett üljön a csendőr udvariatlansága m i a t t . Amikor kiér
tek Klotild-ligetről, megállt a soffőr és szólt, hogy helyezkedjenek el kényelmesebben. Kérte
N a g y Vilmosne a csendőrt, üljön egy kicsit arrébb, hogy a kegyelmes úr ölében ne kelljen üljön,
m e r t fáj a lába, reomás, azonban a csendőr a kérésre még csak nem is válaszolt. Autóval a Lomnic
Szállóba vitték. Másnap a lánya ennivalót v i t t apjának. Éppen riadó volt és v á r t a folyosón,
hogy az apja jöjjön le. E g y katona rászólt, hogy kisasszony menjen le a pincébe, mert riadó van,
erre ő válaszolta, hogy az apámat várom, úgyis riadó van és együtt megyünk le a pincébe. A ka
t o n a erre durván megjegyzi: „Ezeket a bitangokat nem engedjük le a pincébe, dögöljenek meg."
Innen Sopronkőhidára vitték, ahol fűtetlen nagyobb teremben helyezték el. Vele együtt volt
N a g y Béla tábornok, 5 7 Reisinger Ferenc 5 8 szoc. dem. képv., Montenuovo herceg, 59 Rakovszky
Tibor 6 0 stb. Élelemként büdös olajból főztek ehetetlen ételeket. Aki csomagot küldött a fogoly
nak, az fekete listára került. Engem is mint tisztet figyelmeztettek ismételten, hogy ne küldjek,
m e r t lefokoznak. E g y időben, amikor Csatay Lajos és felesége 61 megmérgezték magukat, betiltot
t á k a csomagküldést. Később is dr. Varvasovszky János 6 2 intézeti orvosnak volt köszönhető,
hogy részükre élelmet lehetett eljuttatni, aki saját maga az autóján vitte ki Kőhidára titokban a
N a g y Vilmos részére küldött élelmet. Megszólítás csupán „gazember, bitang, hazaáruló" volt.
A fogolytársak szerint Nagy Vilmos t a r t o t t a meg egyedül régi egyensúlyát, igen erélyes volt a
németekkel és nyilasokkal szemben. E g y ízben a fogház-parancsnok altábornagynak szólította.
E r r e ő erélyesen : „Már éppen elég ideje vagyok i t t én is és ö n is, hogy tudja ki vagyok. Vegye tu
domásul, hogy Nagy Vilmos ny. honvédelmi miniszter vagyok, vezérezredes, s ha velem beszél,
álljon vigyázba és vegye le a sapkáját." Állandóan lekötötte magát szellemileg, rajzolt stb. Jel-

55 Kopácsy Gusztáv — Életrajzi adatai nem ismeretesek. Tény viszont, hogy ebben az időben Nagy Vilmos egyik
lányának udvarolt, s e szálon keresztül szerezhette információit.
56 Nagy Vilmos, nagybaczoni (Parajd, 1884. május 30. — Piliscsaba, 1976. június 21.). 1905-ben végezte el a Ludovika Akadémiát. Részt vett az I. világháborúban, amikor is a vezérkarnál, illetve a Honvédelmi Minisztériumban
szolgált. A hadseregben különböző magas beosztásokat töltött be. 1937-től altábornagy, 1942. szeptember 24. és
1943. június 12. között a Kállay-kormány honvédelmi minisztere. E minőségében a nyugatbarát konzervatív ellenzék
— Bethlen és köre — támogatásával mérsékelni igyekezett a német és nyilas szélsőjobboldal befolyását a hadseregben.
Szálasi hatalomra jutása után, november 16-án letartóztatták. 1945 áprilisában szabadult. Haláláig Piliscsabán élt.
57 Nagy Béla, nagybaczoni (Aknaszlatina, 1882. július 14. — Budapest, 1962. november 5.). Ezredes, címzetes
vezérőrnagy. Ludovika Akadémiát végzett hivatásos tiszt volt. ö vezette a Belügyminisztérium VI/A osztálya néven
nyilvántartott „Rendőr Űjonc Iskola" fedőnevű rejtett páncélos alakulatot. (A trianoni békeszerződés — mint köz
tudott — maximálta Magyarország katonaságának létszámát, s ezt kikerülve szervezték a hadsereget különböző
fedőnevek alatt.) 1929-ben nyugdíjazták. 1944. november elején a Gestapo letartóztatta, és testvérével, Nagy Vilmos
sal együtt Sopronkőhidára került. A deportálásból való hazatérés után nem vállalt katonai szolgálatot, nyugdíjazásáig
a NIKOTEX vállalatnál dolgozott tisztviselőként.
58 Reisinger Ferenc (Pusztahídvég, 1880. — Halászi, 1964. december 26.). Asztalos munkásként lépett be a Szociál
demokrata Pártba. 1905-től a famunkáscsoport vezetőségi tagja Miskolcon és szerkesztője a Miskolci Munkásújságnak.
A Tanácsköztársaság alatt a munkástanács elnöke. 1922-től az MSZDP miskolci pártszervezetének titkára, 1922—1939
között országgyűlési képviselő. Munkásmozgalmi tevékenysége miatt tartóztatták le a nyilasok, s hurcolták Sopron
kőhidára. 1945 után 1947-ig a Belügyminisztériumban mint politikai államtitkár tevékenykedett, később az Országos
Erdészeti Felügyelőség vezetője lett. A törvénysértések idején letartóztatták és bebörtönözték. Kiszabadulása után
vidéken élt.
59 Montenuovo Nándor herceg (Margarethen am Moos, 1888—?). Ferenc József egykori főudvarmesterének a fia.
Az I. világháborút végigharcolta. A háború után a Baranya megyei németbólyi birtokon gazdálkodott. A megye tör
vényhatósági bizottságának örökös tagja volt. A felsőháznak is tagja volt, de a közszerepléstől visszavonultan élt.
Letartóztatásának okául az szolgált, hogy Eszterházy Móric gróffal és más arisztokratákkal együtt egy német- és
háborúellenes memorandummal fordultak Horthyhoz.
60 Rakovszky Tibor (Szenice, 1893. július 30—?). A pozsonyi egyetemen avatták az államtudományok doktorává.
Az I. világháborúban a 194. sz. császári és királyi tüzérezredben szolgált. A szegedi ellenforradalmi hadseregben szá
zadosi rangot töltött be, s mint ilyen József főherceg mellett teljesített szolgálatot. 1920-tól Sopron vármegyében
szolgabíró, majd főispáni titkár. 1927-ben szolgálattételre a Belügyminisztériumba rendelték, itt négy évig volt
Sztranyovszky Sándor államtitkár személyi titkára. A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt programjával lett
országgyűlési képviselő 1931-ben.
61 Csatay Lajos, csataji (Arad, 1888. augusztus 1—1944. november 16.). Különböző beosztásokat töltött be a had
seregben. 1943. június 12-től 1944. október 16-ig honvédelmi miniszter volt. Mint Horthy híve, mindvégig helyeselte
a szovjetellenes háborút, s ezért támogatta a német hadvezetést. A Lakatos-kormány idején már bizonytalanabb
magatartást tanúsított a németek irányában, ezért a Gestapo október 16-án letartóztatta. Felesége egy látogatás során
ciánt vitt magával, s mindketten öngyilkosok lettek. (Halálának pontos napjaként a Magyar Életrajzi Lexikonban
november 16. van feltüntetve. Ennek ellentmond Kopácsy vallomása.)
62 L. a 28-as számú jegyzetet.
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lemző a bánásmódra, hogy egy ízben dr. Gera 63 pártvezető meglátogatta az intézetet, éppen akkor,
amikor mindenki templomban volt. Szombathelyi Ferenc vezérkari ezredes 64 beteg volt és a
cellájában maradt. Benyit hozzá Gera, nyilas és fogházparancsnok és Gera rászól Szombathelyi
r e : „ N a most legalább megtanulja érdemes volt-e a zsidókat pártolni." Erre a nyilas: „Te össze
téveszted, ez nem N a g y Vilmos, ez Szombathelyi, az a másik bitang most templomban v a n . "
Hallottam, hogy Apponyi Géraldine albán királyné 85is 2 napig Kőhidán volt.
Nagyon szépen viselkedett Geiszbühl Mátyás r.k. lelkész, 66 kőhidai lelkész, aki dr. Varvasovszkyn kívül saját maguk biztonságának állandó veszélyeztetésével önfeláldozóan mindent elkö
vettek a foglyok helyzetének enyhítése végett.
Egyéb előadni valóm nincs.
Jegyzőkönyv felolvasása után aláíratott.
Kmft.
dr. Baditz Imre sk.
titkár

Kopácsy Gusztáv sk.
fél

Feller Margit sk.
jegyzőkönyvvezető
A másolat hiteléül
Baditz Imre
főispáni t i t k á r

VI.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Sopronban, 1945. évi április hó 26-án a főispáni hivatalban.
Jelen vannak: az alulírottak.
Megjelenik herceg Odescalchi Miklósné szül. Perczel Erzsébet 6 7 és az igazság bemondására
t ö r t é n t figyelmeztetés u t á n előadja a következőket :
Június 10-én t a r t ó z t a t t a k le. Mivel férjem 68 június 10-én 89 Messerchmiedt géppel átszökött
Olaszországba, de Foggia helyett, ami akkor már angol—amerikai megszállás a l a t t volt, Anconáb a n szállt le és o t t elfogták. November 8-ig Budapesten [a] Gyorskocsi utcai Gestapo fogságában
voltam, utána Bécsbe trancporáltak, ahol január 17-ig t a r t o t t a k . Azután á t a d t a k a magyaroknak
és a nyilasok Kőhidára v i t t e k autóbusszal, ahol először találkoztam férjemmel. Engem 19-én
szabadlábra helyeztek, férjemmel 18-án, beszélgetési engedély a l k a l m á v a l — amit én kérvényez
tem — beszélhettem. Engem azért helyeztek szabadlábra, hogy férjem kivégzése alkalmával ne
legyek ott. Beszélgetésünk alkalmával férjem elmondta, hogy nagyon rossz bánásmódban része63 Gera József dr. (?) Makói orvos. Szálasi közvetlen környezetéhez tartozott. A Nyilaskeresztes Párt országos
szervezésének irányítója, 1941-től a párt sajtó- és propagandaosztályának vezetője. 1946-ban a népbíróság mint
háborús bűnöst halálra ítélte és kivégeztette.
64 Szombathelyi (Knausz) Ferenc (Győr, 1887. május 17. — Újvidék, 1946. november 4.). Vezérezredes, a honvéd
vezérkar főnöke. Már a II. világháború előtt is fontos pozíciókat töltött be a hadsereg vezetésében. 1938-tól a kassai
VIII. hadtest, 1941-től pedig a Szovjetunió elleni támadásba bekapcsolódó, Kárpát-csoport néven összefogott magyar
haderő parancsnoka. 1941. szeptember 6-tól 1944 áprilisáig a honvéd vezérkar főnöke vezérezredesi rangban. Beosztá
sából német nyomásra kellett távoznia. A Gestapo 1944. április 18-án tartóztatta le, mert tudomására jutott, hogy
közreműködött — még a megszállás előtt — három amerikai tiszt Magyarországra érkezésének előkészítésében.
A deportálásból való visszatérés után a népbíróság 10 évi börtönre ítélte háborús szereplése miatt, ezt az ítéletet
a Népbíróságok Országos Tanácsa változtatta át életfogytiglanra. Később, mint elítéltet kiadták Jugoszláviának,
ahol az újvidéki vérengzés irányítóival és felelőseivel együtt kivégezték.
65 Apponyi Géraldine (Párizs, 1917—). Néhai gróf Apponyi Gyula huszárkapitány és az amerikai származású
Gladys Virginia Stuart leánya. 1938. április 27-én kötött házasságot Tiranában Ahmed Zogu albán királlyal. Mikor
Olaszország elfoglalta Albániát, a királyi pár Angliába menekült, s azóta is ott tartózkodik. Fiuk, Léka jelenleg is
Albánia törvényes királyának tudja magát. Az, hogy Apponyi Géraldine 1944-ben Magyarországon tartózkodott volna,
nem bizonyított, de valószínűtlennek látszik, mivel Anglia és Magyarország hadiállapotban állt egymással.
66 Geiszbühl Mátyás (Hegyeshalom, 1908. január 1 —). 1933-ban szentelték pappá, és a sopronbánfalvi karmelita zár
da lelkészi teendőinek ellátásával bízták meg. 1938-ban Fertőrákosra helyezték, s ekkor ő lett a fegyintézet lelkésze
egészen 1950-ig, amikor is a fegyintézeti lelkészi állásokat megszüntették. A mai napig Fertőrákoson él. Visszaemléke
zéseit a Soproni Levéltárban helyezte el.
67 Herceg Odescalchi Miklósné, született bonyhádi Perczel Erzsébet (1921—?). Perczel Armand és Toldalaghi Ilona
grófnő leánya. 1944 második felében kötött házasságot Odescalchi Miklóssal. 1948. január 2-án Széchenyi Máriával és
Haris Olivér volt detektívfőnökkel együtt elhagyta az országot, feltehetőleg amerikai segítséggel. Egy ideig Ausztriá
ban tartózkodott, majd ÍJj-Zélandba ment. Néhány évvel ezelőtt még Aucklandban élt.
68 L. az 51-es jegyzetet.
69 A visszaemlékezések és a szakirodalom eltérő időpontokra teszi Odescalchi távozását. Nyéki Károly történész
szerint június 4-én (1. pl. „Nem fogtok szégyent vallani velem!" Vázlat Odescalchi Miklósról című cikkében, amely a
Szabolcs-Szatmári Szemle 1983/1. számában jelent meg), a most közölt tanúvallomásban a feleség szerint június 12-én
került sor Odescalchi kirepülésére. Nyéki Károly azt állítja, hogy a vallomásban felsorolt személyek nagy részét
1944. június 5-én tartóztatták le. Ez a június 4-i szökést támasztja alá, mert a letartóztatottak mindannyian közeli
ismerősei voltak Odescalchi Miklósnak, s az ő szökése szolgálhatott ürügyül őrizetbe vételükhöz.
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sült Bécsben, s a magyar konzulátus, akihez minden magyar politikai fogoly fordult üzeneteik
továbbítására, vagy segély-kéréssel, egyáltalán nem reagált a kérelmekre. Ebben az ügyben
tudomásom szerint a következők voltak letartóztatva: Pirity Mátyás rep. hdgy., akinek további
sorsáról semmit sem tudok, Bajusz Péter rep. távírász, 7 0 aki férjemmel együtt repült el, Mélik
Endre újságíró, gróf Alberty Erzsébet, 7 1 őt Bécsből koncentrációs táborra ítélték, Takácsi Kon
stantin Nemzeti Bank igazgatója, gróf Zichy Gábor, 72 vitéz Kozma Sándor a rádió igazgatója,
Noéh Gábor, 73 herceg Odescalehi Margit (Lancia Józsefné) 74 férjem testvére, gróf Lónyai Gábor,
férjem unokatestvére, Berényi Attila, rep. hdgy., Vadas László rep. hdgy., akik jobbára Budapes
ten és Debrecenben kerültek szabadlábra, kivéve Pirity hadnagyot, akinek sorsa ismeretlen.
A kihallgatások alkalmával nem riadtak vissza a legkülönbözőbb jelzők használatától, sőt az
ügyben felsoroltak közül többeket vertek és kínoztak. A sopronkőhidai fegyintézetben letartóz
tatásom ideje a l a t t egyidejűleg ott tartózkodó magyar katonai és civil foglyok egy részének név
sorát Czebe J e n ő vk. századossal, Mélik Endrével együtt a jegyzőkönyvhez csatoltuk.
Október 18-án öcsémet, Perczel József huszárönkéntest, Ambró I s t v á n az Olasz Nemzeti Bank
igazgatója villájában a lakásba betörő nyilasok agyonlőtték. Férjem kivégzéséről utólag közve
t e t t úton értesültem. Férjem utolsó kívánságát: hogy feleségétől elbúcsúzhasson és személyesen
hagyatkozhasson, megtagadták, sőt levélírást sem engedélyeztek.
Ebben az ügyben t ö b b előadni valóm nincs.
Jegyzőkönyv felolvasása u t á n aláíratott.
Kmft.
Dr. Baditz I m r e sk.
titkár

herceg Odescalehi Miklósné sk.
fél

Szabó Margit
jegyzőkönyvvezető
A másolat hiteléül :
Baditz I m r e
főispáni t i t k á r

70 Helyesen: Bajusz Ferenc szakaszvezető rádiótávírász.
71 Helyesen: Alberti Denao Erzsébet.
72 Más forrásokban: Zichy Pál.
73 Noéh Gábor az Első Magyar Általános Biztosító Társaság nyíregyházi főügynökségének volt az igazgatója.
74 Herceg Odescalehi Margit (Tuzsér, 1903. december 8. — Eisenstadt, 1982. március 4.). Férje az olasz állampolgár
ságú Giuseppe Lancia volt. 1944. június 14-én tartóztatták le bátyja szökése miatt. Szerepet játszott a felszabadulás
utáni magyar politikai életben.
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SZEMLE

E R W I N A. SCHMIDL

JUDEN IN DER K. (U.) K. ARMEE 1788—1918
Studia Judaica Austriaca, XI. k.
(österreichisches Judisches Museum,
A Kismartonban (Eisenstadt) működő Oszt
rák Zsidó Múzeum a Habsburg-birodalombeli
zsidók hadrafogását lehetővé tevő pátens év
fordulójára tekintettel 1988 végén kiállítást
nyitott meg „200 éve zsidó katonák Ausztriá
ban" címmel. A tudományos tanácsadóként
közreműködő Erwin A. Schmidl hadtörténész
ezzel párhuzamosan monografikus feldolgozást
is közreadott e témára vonatkozóan, mégpedig
egy kötetben német és angol nyelven.
Mintegy a téma indoklásául a kötet élén
a jeruzsálemi Siratófalnál imádkozó osztrák—
magyar monarchiabeli katonák fényképével az
a közlés áll, hogy az első világháborúban
300 000 egyenrangúként kezelt zsidó katona
vonult hadba. Közülük sokan eljutottak keleti
zsidó közösségekhez, akik bennük védelmező
iket látták. Ezért hagyományápolási céllal
hozták létre 1935-ben Bécsben a Zsidó Front
harcosok Szövetségét.
A kötethez előszót író dr. Robert Lichal
udvari tanácsos, osztrák honvédelmi minisz
ter a kétszáz évvel korábbi császári pátenst az
ausztriai zsidók egyenjogúsítása első lépése
ként méltatja.
Bevezetésében K u r t Schubert tanszókvezető
egyetemi tanár, az Osztrák Zsidó Múzeum
igazgatója, a zsidók Habsburg-birodalombeli
és osztrák—magyar monarchiabeli lehetőségei
nek a haderőbeli tükröződését villantja fel.
Mintegy négy íves tanulmányában Erwin
A. Schmidl a zsidók 1788 előtti társadalmi
helyzetének elemzésével indít. Kiemeli, hogy a
középkorban, koraújkorban a zsidók megbízha
tóságát és katonai képességeit lebecsülték,
ezért a katonai szolgálatnál nem vették őket
tekintetbe. E nézet megrendülése a felvilá
gosodás és az azzal együttjáró vallási türelem
térnyeréséből fakadt a X V I I I . század nyolcva
nas éveiben. A katonai pálya megnyitására le
hetőséget az ugyanakkor szükségessé vált
hadszervezési reform, az összeírási rendszer

Eisenstadt, 1989. 237 o.)

bevezetésével egyidőben lehetett teremteni.
Az éppen akkortájt a birodalomba bekebele
zett Galiciában, Lodomóriában és Bukoviná
ban ugyanis t ö b b zsidó élt, mint az összes
korábbi felségterületen együttesen.
Mivel zsidók korábban fegyvert nem visel
hettek, viszont a kereskedelemben és a szállí
tásban jelentős szerepet játszottak, adottnak
t ű n t , hogy az 1788-ban kitört utolsó török há
borúra is tekintettel a már korábban felállí
t o t t hadiszállítási köteléket nyissák meg előt
tük. I I . József 1788. február 18-i pátensében
azután nem csak erről intézkedett, hanem a
tüzérséghez vezető u t a t is szabaddá tette,
töltőlegényként való felfogadást is engedélyez
ve. A Császári-királyi Udvari Haditanács
minden ellenállása dacára a következő évben
már az önként vállalt gyalogos szolgálatot is
lehetővé t e t t e az uralkodó galiciai zsidó rend
tartása.
A továbbiakban a szerző elemzi a zsidó
vallású lakosság vegyes reagálását a katonás
kodás szabaddá tételével kapcsolatosan. A nö
vekvő ellenállás I I . József halálával a szolgá
latmegváltás lehetőségének
megteremtését
eredményezte. Az okokat vizsgálva, a háttér
ben egyértelműen a kóser étkezés és a szab
hat tétlenségi előírásából fakadó nehézségek
bukkantak fel.
Erwin A. Schmidl ezt követően végig kíséri
a dualizmus koráig vezető történelmi u t a t .
R á m u t a t , hogy a napóleoni háborúkban már
minden fegyvernem nyitott volt a zsidók előtt.
Rendkívül érdekes adat, hogy akkortájt a
magyar korona területeiről alig 1200, míg a
Habsburg-birodalom egyéb országaiból, tarto
mányaiból összesen 35 000 zsidó vállalhatott
katonai szolgálatot. Akkoriban bukkantak fel
az első zsidó vallású császári-királyi tisztek is.
A zsidók számának növekedése a reformkorban
folytatódott. Az 1848/49-es magyar szabad
ságharcról, illetve magyarországi háborúról
szólva a szerző azt emeli ki, hogy mind a két
hadviselő félnél jelen voltak zsidó tisztek és
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katonák, ám sokkal nagyobb számban a hon
véd hadseregben. Ebben a lakosságbeli része
sedéshez képest háromszoros arányban, min
tegy 11%-ban lehettek zsidók. Ugyanígy sok
zsidó szolgált más területek Habsburg-ellenes
harcot vívó kötelékeiben is. így a neoabszolu
tizmus idején mellőzték a zsidókat, ám számuk
a haderőben mégis egyre nőtt, és az 1866-os
porosz—osztrák háborúban elérte a napóleoni
háborúk alatti létszámot. Közülük mintegy
kétszázan pedig már tiszti rendfokozatban
szolgáltak.
Az általános hadkötelezettség korára áttérve
Erwin A. Schmidl először is azt közli, hogy az
1869-es népszámlálás szerint a magyar korona
területén 522 113, míg a ciszlajtán tartomá
nyokban 822 220 zsidó vallású élt, összesen
pedig a lakosság négy százalékát t e t t é k ki.
Ezzel szemben a haderő létszámából a zsidók
kezdetben csak másfél százalékkal részesedtek,
viszont 1902-re megközelítették a lakosság
szerinti négy százalékos arányt, azután újra
folyamatosan három százalékra csökkent ez az
arány.
A fegyvernemenkénti és szolgálati ágankénti
megoszlást tekintve, alig voltak zsidók a lovas
ságnál és a vadászkötelékeknél, míg feltűnő
nagy számban szolgáltak az egészségügyi és
ellátó csapatoknál. A tiszti karban a ténylege
sek közt erősen csökkenő tendenciát m u t a t o t t a
zsidók aránya, míg a tartalékosok közt mind
magasabbra emelkedett. A vezérkari tisztek
közt az eddigi adatok szerint nem volt zsidó
vallású, viszont a tábornoki karban kinevezést
kapott az első világháború előtt kettő, azután
a háborús években még további három. A ki
keresztelkedettek közül többen értek el magas
rendfokozatot és beosztást, így az eredetileg
Kohn Sámuel nevű, de Hazai Samu báróként
(1851—1942) ismertté vált vezérezredes, ma
gyar királyi honvédelmi miniszter. A kikeresztelkedők arányát az eddigi kutatás még
nem t u d t a feltárni.
A szerző a továbbiakban elemzi a dualizmus
kori viszonyokat, amelyeket az egyenjogúság
és az előítéletek közti térben való mozgásként
jellemez. í g y bemutatja, hogy a magyar ki
rályi honvédségben lényegesen magasabb volt
a zsidó tisztek aránya, mint az osztrák Landwehrben, a közös hadsereghez képest is csekély
viszont a közös haditengerészetben. E z t kö
vetően kitér a keresztény tisztek zsidó családba
nősülésének vizsgálatára is, mint a zsidó befo
lyás növekedésének fontos momentumára.
Ugyanígy kimutatja, hogy a közép- és főiskolai
végzettségűek között a teljes lakosságszámhoz
viszonyítottan rendkívül magas volt a zsidók
aránya (1863—1910 közt 7,1—20,6%), ennek
tükröződésekónt ugyanilyen magas volt a zsi
dók aránya a tartalékos tisztek körében is.
A fegyvernemi megoszlás náluk is hasonló
volt, mint a hivatásos állománynál, zömük a
gyalogsághoz tartozott, míg létszámukhoz
képest kiugróan magas volt az arányuk az
egészségügyi ós szállító szolgálatnál (egészen

37%-ig), feltűnően alacsony pedig a lovasság
nál és a vadászesapatoknál. Külön foglalkozik
Erwin A. Schmidl a zsidó katona-tisztviselői
réteggel, ahol — ugyancsak értelmiségi része
sedésüknek megfelelően — magas volt az
arányuk (1894-ben 18,4%). Ehhez csatlako
zóan kiemeli, hogy 1918-ban nem kevesebb,
mint 76 tábori rabbi l á t t a el a zsidó vallású
katonák lelkigondozását.
Áttérve az első világháború időszakának
vizsgálatára a szerző elsőként azt mutatja ki,
hogy a hadiszolgálatot megtagadók aránya a
zsidóknál magasabb volt, mint a lakosság
többi rétegeinél. A bevonultak viszont ugyan
úgy helytálltak, mint a többiek. Ugyanis a
zsidósággal és a birodalommal szembeni kettős
loyalitás még nem ütközött, nem okozott lel
kiismereti konfliktust. Egyenrangúként kezelt
katonák voltak a zsidók, a kereken kilenc
millió hadba vonultatott közt mintegy három
százezren. A birodalommal szembeni loyalitásként értékeli a szerző azt a t é n y t is, hogy a
fő hadszíntérré vált Galíciából tömegesen
menekült a civil zsidó lakosság nyugati irány
ban a birodalom belseje felé, sokan egyenesen
Bécsig.
Befejezésül Erwin A. Schmidl kitekint az
1918 utáni időre is, amelyet egyszerre végként
és kezdetként jellemez. Az erősödő antisze
mitizmus gyökereinek felvillantása után azt
elemzi, hogy az első osztrák köztársaságban
rendkívül kevés zsidó került be a korlátozott
létszámú haderőbe. Csak az általános had
kötelezettség 1936-os újra bevezetése u t á n
n ő t t újra a számuk és arányuk, míg azután a
Német Birodalomba való bekebelezéssel előbb
a hadseregből való kitaszításuk, majd üldö
zésük, végül megsemmisítésük következett el.
Mindez azt eredményezte, ahogyan befejezés
ként a szerző felvillantja, hogy mintegy tízezer
ausztriai zsidó vállalta a fegyveres antifasiszta
harcot az ellenállásban és az antifasiszta koalí
ció haderőiben.
A szöveghez csatlakozó jegyzetapparátus
ból egyértelművé válik, hogy a szerző nem
csak az eddigi szerény szaktudományos ered
ményeket építette be tanulmányába, hanem
igyekezett feltárni a hozzáférhető forrásokat
is. í g y összegzése nem csak az első, hanem rend
kívül figyelemre méltó kísérletnek is bizonyul
e bonyolult kérdéskör vizsgálatát illetően.
Az magyar szempontból is, hiszen a vizsgálat
a Habsburg-birodalom, illetve az Osztrák—
Magyar Monarchia teljes fegyveres erejére
kiterjed. Jól jellemzik ezt a függelékben kö
zölt statisztikai táblázatok is. Ugyancsak
figyelemre méltó a csatlakozó első világhábo
rús fényképválogatás, amely azt dokumentál
ja, mennyire biztosított volt a hadszíntéren is
a zsidó vallású katonák szabad vallásgyakor
lása, ós a rendkívüli körülmények közt is
mennyire igyekezett a hadvezetés tekintettel
lenni a zsidó katonák vallási előírásaira.
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Zachar József

P E T E R BROUCEK (KIAD.)

EIN GENGRAL IM ZWIELICHT
Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau, 3. k.
Deutscher Bevollmächtigter General in Kroatien und Zeuge des Untergangs des
„Tausendjährigen Reiches"
Veröffentlichungen

der Kommission für neuere Geschichte Österreichs,

(Böhlau Verlag, Wien—Köln—Graz,

Közel egy évtizedes vállalkozására e kötet
megjelentetésével t e t t pontot a hazánkban
is jól ismert, neves osztrák hadtörténész.
Miután neki j u t o t t az a feladat, hogy az 1957—
1984 között az Osztrák Hadilevéltárba került
Glaise-Horstenau — feljegyzéseket
rendezze,
természetszerűleg merült fel benne a gondolat,
hogy az egyszerre hivatásos katona és hadtu
dós életének 1936—1946 közti politikus szaka
szában tudatosan készített önéletrajzi ihletésű,
de egyúttal kortörténeti feljegyzéseket közzé
tegye. Az 1980-ban megjelentetett első kötet
ben az 1882—1924 közti első életszakaszra való
visszaemlékezések, az 1984-ben közzétett
második kötetben az 1924—1941 közötti
eseményekről papírra v e t e t t
feljegyzések,
míg a jelen, harmadik kötetben a magyar
szempontból különösen fontos, 1941—1946
közti időben történtekre vonatkozó feljegy
zések láttak napvilágot.
Glaise-Horstenau ebben az időben a Függet
len Horvát Államba kinevezett teljhatalmú
német tábornokként tevékenykedett, illetve
vezéri tartalékban, majd a szövetségesek hadi
fogságában elmélkedett e tevékenységéről.
Hosszú ú t vezetett odáig, míg az Osztrák—
Magyar Monarchia vezérkari őrnagya, az
Osztrák Köztársaság Hadilevéltárának igaz
gatója, Schuschnigg minisztere, Seyss-Inquart
alkancellárja német tábornoki öltözékében
horvát földön tevékenykedve igyekezett az
a d o t t körülmények között egyre reménytelenebbül a jövőnek átmenteni a konzervatívkeresztény-nagyosztrák-föderalista eszméket.
Miként a két előbbi kötet esetében, Peter
Broucek a z ú t t a l is jelentős eligazító tanul
mánnyal vezeti be az olvasót az adott időszak
vonatkozó eseménytörténetébe és GlaiseHorstenau abban játszott történelmi szerepébe.
Ismerteti Jugoszlávia felosztását, az usztasa
állam belső viszonyait, a horvát haderő szer
vezését, a csetnik- és a partizánkötelékek tény
kedését. E z t követően rátér Glaise-Horstenau
horvátországi politikai terveire, a német és
horvát hadvezetéssel való konfliktusaira, be
mutatja a vezéri tartalékba való visszarende
lését, Ausztriával kapcsolatos aktuálpolitikai
elgondolásait, amerikai hadifogságba kerülését
és önként vállalt halálát. Befejezésül a köz
readó az egyes kéziratok utóéletét villantja

76.k.
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fel, és közzéteszi Glaise-Horstenau közel
négyszáz megjelent tudományos publikációjá
nak jegyzékét is.
Természetszerűleg érinti Peter Broucek az
akkori évek hivatalos magyar politikáját és
hadi tevékenységét is. Sajnálatos módon a
rövid fogalmazás túl sommás ítéletté formáló
d o t t : „A Murán túli területet és a Bácskát
(Újvidéket) Magyarország annektálta. O t t
mindenütt hamarosan magyarosító politikát
érvényesítettek, tömeges elüldözéssel és pog
romokkal." A bonyolult eseménytörténet
ennél több, árnyaltabb és a valóságot jobban
tükröző elemzést és abból levont következte
tést kívánna. Azt már egyenesen tollhibára
vezetjük vissza, hogy a Bánát helyett Bara
nya szerepel mint „a Románia és Magyaror
szág között v i t a t o t t és a Nagynémet Biroda
lom által katonai igazgatás alá vont terület".
Glaise-Horstenaunak a kötetben szereplő hu
szonnégy önéletrajzi ihletésű írásában is
számos alkalommal esik szó a magyar politikai
és hadvezetés adott időszakbeli ténykedéséről.
így az olvasó most megtudja, miként és milyen
híreket k a p o t t Zágrábban a 2. magyar hadse
reg doni katasztrófájáról, hogyan vélekedett
Hitler e napokban Berchtesgadenben a ma
gyarokról, mit t u d o t t meg 1943 októberi
budapesti látogatása során a magyar külpoli
tikai törekvésekről, más találkozások alkal
mával miként vélekedett Sztójayról, német és
magyar forrásokból mit t u d o t t meg az újvidéki
vérengzésben bűnösök elleni perről, hogyan
értesült Magyarország német megszállásának
előkészületeiről és lefolyásáról, valamint mi
ként vélekedett a főszereplők ténykedéseiről,
milyen élményekkel és információkkal gazda
godott 1944. május 30-i Balaton-felvidéki
kényszerleszállásakor és budapesti látogatása
kor, mennyit és mennyivel előbb tudott meg a
Szálasi-hatalomátvétel német tervéről, ho
gyan, milyen hírek vételével élte meg Bécsben
annak végrehajtását, hogyan ítélte meg a
„nemzetvezető" személyét, az ország kiszolgál
tatását, a kiszolgáltatok bukás utáni sorsát.
Legtöbbet a Marosy Ferenc zágrábi magyar
követtel és a háború végén SS-szolgálatba állt
Ruszkay
Jenő vezérezredessel
folytatott
beszélgetéseiről vetett papírra a pályája csú-
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csán német gyalogsági tábornoki rangot elért
tudós emlékező.
A közvetlen magyar vonatkozásokon túl az
e kötetbeli feljegyzések egységes képet adnak
a Független Horvát Állam létének teljes idő
szakáról, megismertetnek a főbb helyi esemé
nyekkel és azok fő mozgatóival, a külföldről
érvényesülő befolyásokkal és a külföldi kap
csolatokra törekvésekkel. Minden írásban a
hadtörténelemtudomány korábbi aktív műve
lőjének éleslátású, kritikus szemléletmódja
sugárzik. Ugyanakkor végig kíséri az írásokat
az a tragikus tévedés, amellyel a nemzeti
szocializmustól távol álló gondolkodó és poli-

ERWIN

tikus saját eszméit ennek az ideológiának a
fegyveres szolgálatába állva igyekezett a jö
vőbe átmenteni. Utolsó írásában az életével
is leszámolni készülő kénytelen volt a tudós
tisztességével kimondani: „Nyilvánosan be
ismerem, hogy többször súlyosan t é v e d t e m . "
Őszinte köszönettel tartozunk Peter Brouceknek, hogy a közzététellel a hadtörténelmi
kutatás rendelkezésére bocsátotta GlaiseHorstenau írásait. Ezeket a magyar k u t a t ó k
is nagy haszonnal fogják forgatni. Megkönynyíti munkájukat a rendkívül alapos jegy ztanyag és a gondos névmutató.
Z.J.

STEINBOCK

ÖSTERREICHS MILITÄRISCHES POTENTIAL IM MÄRZ 1938
(Verlag für Geschichte und Politik, Wien, R. Oldenbourg Verlag, München,

Magyar szempontból is rendkívül figyelem
re méltó újabb könyvvel jelentkezett az
ausztriai hadtörténeti kutatás egyik nagy
öregje, Erwin Steinbock. Az ötvenéves évfor
dulón a sokszor megalapozatlan érvekkel
folytatott vitának talán véget vet ezzel az
összeállítással, amelyben az általa feltárt,
mindeddig k u t a t a t l a n levéltári források alap
ján Ausztria 1938 márciusi katonai potenciál
ját vizsgálja, vagyis kimondatlanul is választ
ad, milyen erők álltak rendelkezésre egy eset
leges bevetésre a hitleri Német Birodalom
részéről várható, „Anschluß"-nak nevezett,
bekebelezési akció ellenében.
A bevezető fejezetben a szerző visszatekint
az 1919. február 6-i ideiglenes hadügyi törvény
óta az első Osztrák Köztársaságban megtett
hadügyi törvényhozási és hadszervezési útra.
Hangsúlyozza, hogy a Szövetségi Hadsereget
minden fázisban — a Saint-Germain-i béke
szerződés korlátai között is — hármas feladatra
készítették fel: Ausztria határainak védelmé
re, a belbiztonság fenntartásának garantálásá
ra és rendkívüli elemi csapások következmé
nyeinek elhárítására. Az e három területen
történt alkalmazások tárgyalásánál közép
pontban természetszerűleg az egykori nyugatmagyarországi vármegyékről leszakított nyu
gati sáv ausztriai felségterületté tétele érdeké
ben vívott harc áll. Sajnálatos, hogy az oszt
rák történetszemléletben általános módon, i t t
is sommásan „magyar bandákról", „rendkívül
kétes értékű soproni népszavazásról" és „a ki
szemelt tartományi székváros elvesztéséről"
van szó.
1928-ban, a Szövetségesközi Katonai Ellen
őrző Bizottság ausztriai tevékenységének
megszűntével, új fejezet kezdődött a honvédel-
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mi felkészítésben. Elemzésével a szerző kimu
tatja, hogy gyakorlatilag 1936-ra érte el a
Szövetségi Hadsereg azt a fejlettségi szintet,
amelyben az 1938-as esztendőt is megérte.
Áttérve az 1938-as helyzetre Erwin Stein
bock elsőként a vezető szervek működését
mutatja be. Hangsúlyozza, hogy az államel
nök hadseregfőparancsnoki funkciója csupán
formális volt, a legfelsőbb hadvezetés gyakor
latilag a honvédelmi miniszter kezében volt,
ezt a tisztséget pedig hagyományosan a szö
vetségi kancellár töltötte be. A hadügyekhez
értő legmagasabb szintű vezető a honvédelmi
minisztériumi államtitkár volt. Ezután rész
letezi a szerző a minisztérium felépítését,
valamint a haderő tagolódását. E z t követően
rátér az egyes fegyvernemek és csapategységek
részletes ismertetésére. Nagy hangsúllyal szól
arról ez a rész, miként igyekezett a legfelsőbb
hadvezetés történelmi névadással, a korábbi
akhoz igazított egyenruházattal, tudatos ha
gyományápolással sajátos „osztrák arculatot"
adni a Szövetségi Hadseregnek. Szól a szerző
a hadseregfejlesztósnek az új államiság korlá
tozott lehetőségeiből fakadó korlátairól is.
Magyar szempontból fontosabb az az alfeje
zet, amely a külföldi katonai kapcsolatokat
mutatja be. Felidézi a Mussolini vezette Olasz
ország részéről Ausztriának ós Ausztrián ke
resztül Magyarországnak szállított egykori
osztrák-magyar fegyverek 1929—1936 közti
eladásának történetét, a Római Jegyzőkönyv
höz csatlakozó 1934-es titkos jugoszlávellenes
olasz-osztrák-magyar katonai egyezmény rea
lizálását, illetve ennek nehézségeit Olaszország
megbízhatatlansága, valamint a kimondatlan
osztrák semlegesség és a hangsúlyozott magyar
revíziós törekvések közti eltérő célkitűzés kö-
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vetkeztében. Részletesen szól az egykori
m a g y a r területek megtartására irányuló oszt
rák törekvésekből és a részben osztrákellenes
nek t a r t o t t magyar-német kapcsolatokból
fakadó együttműködési nehézségekről, és az
ezek ellenére megvalósított magyar-osztrák
közös fegyverkezésről. E z t követően a szerző
közli a felfegyverzés költségkihatásait.
E rész befejezéseként a Szövetségi Hadsereg
megbízhatóságának kérdését vizsgálja. Rend
kívül értékes adatokat közöl a Német Nem
zetiszocialista Munkáspárt ausztriai térnyeré
sének haderőbeli hatásáról. Ezek alapján
osztja azt a nézetet, hogy a zöm kész volt
Ausztriával szembeni kötelességének teljesí
tésére, ós csak egy gyenge kisebbség volt haj
landó árulásra.
Monográfiája harmadik nagy fejezetében
Erwin Steinbock kitérőt tesz, és — az 1937 óta
szervezés a l a t t álló frontmiliciáról szólva —
bemutatja előzményeit és népőrségszerű felé
pítését, valamint a tervezett hadialkalmazási
területeket. Ehhez csatlakozva ismerteti azt,
miként tervezte a hadvezetés a vámőrség,
csendőrség és rendőrség hadialkalmazását.
E z u t á n , visszatérve a Szövetségi Hadsereg
hez, a szerző a fegyverzet és felszerelés kérdés
körét vizsgálja. Elemzi az egyes rendszeresített
fegyverek és az azokhoz tartozó lőszerek, a
szállítóeszközök és a műszaki anyagok bizto
sítását. Eközben kitér az osztrák hadiipar
"teljesítőképességére is.
A következő szövegegység a honvédelmet
-célzó békeintézkedéseket idézi fel. Ennek so
rán részletezi az erődítési munkálatokat,
•a közlekedési vonalak rombolását célzó elő
készületeket, a zárópontok fegyverrel és lő
szerrel való ellátását, a szükséges hírszerző
hálózat kiépítését, a rádiólehallgató-szolgálat
megteremtését, a mindehhez szükséges gaz
dasági-pénzügyi feltételek biztosítását, va
lamint a mindössze passzív légvédelemként
jelentkező polgári védelmi intézkedéseket.
E z t követően a stratégia tervezést mutatja
be a szerző. Ismerteti a vezérkar szervezeti
felépítését, majd a hadműveleti tervezésre
tér á t . Közli, hogy 1933-ig mozgósítási tervek
voltak Csehszlovákia, Magyarország, Jugosz
lávia és Olaszország részéről bekövetkező
agresszió esetére. E z t követően a Magyaror
szág és Olaszország elleni terveket ad acta
t e t t é k , viszont kidolgozták a Németország
részéről bekövetkező támadás elleni mozgó
sítási tervet. Ugyanakkor alternatív terveket
készítettek a másik két irányból bekövetkez
hető támadás esetére: egyedül, illetve más
államokkal szövetségben csak Csehszlovákia
vagy a szövetségre lépett Csehszlovákia és
Jugoszlávia ellen és végül semlegesként Cseh
szlovákiának egy harmadik állam elleni há
borúja esetén. Akár magányos, akár Jugo
szláviával közösen végrehajtott csehszlovák
t á m a d á s esetén számolt az osztrák hadvezetés

a magyar, illetve a magyar és az olasz erőkkel
való együttműködésre. Arra az esetre is fel
készült az osztrák haditervezés, ha az Anti
komintern P a k t u m Ausztriát kényszeríteni
akarná a Csehszlovákia elleni német-olasz
agresszióban való részvételre, vagy a támadó
csapatok szabad ausztriai átvonulásának biz
tosítására. E két esetben elfogadhatatlan
követelésekkel fellépve és így az időt húzva,
tárgyalásokon kellett volna a politikai veze
tésnek a veszélyt elhárítani. Ezek csődje eseté
re, minden körülményt mérlegelve, minden
esetre elkészültek a szükséges közlekedésrom
bolási és egyéb katonai tervek. A továbbiak
ban a stratégiai tervezés részeként elemzi a
szerző az egyes várt hadihelyzetekre elkészí
t e t t mozgósítási és felvonulási, valamint honi
légvédelmi és hátországvédelmi terveket.
Műve utolsó fejezetében Erwin Steinbock
Ausztria 1938. március 12-i német elözönlésének egyetlen következményével: az első
Osztrák Köztársaság hadipotenciáljának meg
semmisítésével foglalkozik. Részletezi az első
intézkedéseket; a német felségjelvény kitű
zi'! ését, a zsidó katonák eltávolítását, a to
vábbszolgáló osztrák katonáknak Adolf Hit
lerre való felesketését, az osztrák egyenruha
némettel való felcserélését, az osztrák katonák
német területekre vezénylését, az osztrák
hadfelszerelési ős fegyverraktárak birtokba
vételét, majd külföldre, elsősorban Magyaror
szágnak való eladását. Befejezésül kitér a
szerző a hadseregbeli politikai üldözés tényeire.
Epilógusként a szerző három, a jelenre is
vonatkoztatott fontos következtetést von le
rendkívül alapos forráselemzéseiből: „ 1 . A had
erő nélküli ország veszélyes katonai és politikai
vákuumot jelent. 2. Csak válsághelyzet leküz
désére, vagy a semlegesség megvédésére szük
séges hadsereg. Ilyen esetekben egy kis állam
is sikeresen léphet fel katonailag, mivel a vál
sághelyzeten a határon úrrá lehet, és konflik
tus esetén bármely ellenfélnek túl sokba kerül
ne a semlegesség megsértése. 3. Védelmi hely
zetben a fölényben levő támadóval vagy táma
dó csoportosulással szemben csak akkor lehet
séges siker, ha a megtámadott kis állam nem áll
egyedül. Miként 1938-ban, fegyverkezés és
stratégiai tervezés egyedül nem segít. Csakis
céltudatos összpolitika vezet eredményhez,
amelynél a védelmi akaratot alátámasztja a
sikeres kül-, bel- és gazdaságpolitika."
Művéhez Erwin Steinbock 12 mellékletet
csatolt: valamennyi e témakörben fontos
adatokat tartalmazó forrás és első ízben jut
el a széles olvasóközönséghez, így a téma iránt
érdeklődő magyar kutatókhoz is. Ezek meg
erősítik a szerzőnek egész művével sugallt
nézetét, miszerint nem a Szövetségi Hadsere
gen múlt, hogy Ausztria hét esztendőre eltűnt
a politika térképéről.
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Z.J.

B Á R T F A I SZABÓ LÁSZLÓ

AZ UTOLSÓ EMBERIG
(A szerző kiadása, Budapest, 1989. 350 o.)

Az 1942/43-as évre mért magyar tragédia
eseményeire, áldozataira emlékezik vissza e
nemrég megjelent könyvében az egykori
szemtanú. A Donnál elesettekért Bártfai
Szabó László irása lett volna az első requiem,
az első „harangszó", amennyiben ezt a kiadási
és egyéb körülmények húsz évvel ezelőtt le
hetővé teszik. Mostani megjelenéséig már töb
beket foglalkoztatott a 2. magyar hadsereg
doni tragédiája, előtérbe került a sokáig tabu
ként kezelt téma.
Bártfai Szabó László munkája nem szabá
lyos visszaemlékezés, inkább a történeti fel
dolgozás és a memoár vegyítése. Saját doni
emlékeiről írt sorait gyakran szakítják meg a
hadsereg korabeli hadműveleti okmányait
hazai, német, olasz és szovjet memoárokat
ismertető és magyarázó alfejezetek. A szerző
általában igyekszik szélesebb keretbe ágyazva
tárgyalni az eseményeket, mint amit ő akkori
ban tapasztalt, hallott és megtudhatott a
doni hadszíntéren. A krónika „színtereinek"
gyakori váltogatása ezért többnyire a leírás
folyamatosságának rovására megy. Az értéké
ből azonban ez mit sem von le. A kellő átte
kintéssel rendelkező és katonailag is képzett
egykori csapattiszttől hiteles és tanulságos
írást olvashatunk. Csaknem fél évszázada
átélt érzéseit és gondolatait vetíti elénk és
nem azoknak önigazoló, kikozmetikázott vál
tozatát.
Bártfai Szabó László főhadnagyként, mint
az 1942 évi hadiakadémiai felvételi elővizsgán
megfelelt hallgató, 1942 júniusától került ki a
tragikus sorsú 2. magyar hadsereghez. Kez
detben ún. haditapasztalatgyűjtő tisztként a
19. miskolci könnyű hadosztály parancsnok
ságához osztották be. 1942 decemberétől
pedig — a többi 0. évfolyamos hadiakadémiai
társához hasonlóan — legalább egy hónapig
saját, eredeti fegyverneménél kellett szolgála
t o t teljesítenie, alosztályparancsnoki minőség
ben, í g y lett a VII. hadtestközvetlen 152.
gépkocsizó utász zászlóalj egyik századának,
a 107.-nek a parancsnoka.
A szerző a doni hadszíntéren töltött első
h a t hónapja alatt a „katonai felső vezetés
szeme és füle"-ként tevékenykedett. Megis
merkedhetett a hadsereg szervezési, vezetési,
felszerelési, anyagi és ellátási helyzetével,
problémáival. Közvetlen szemtanúja lehetett
az 1942 augusztusi és szeptemberi scsucsjei
hídfőharcoknak, mert ezek annak a könnyű
hadosztálynak az arcvonalán zajlottak, ahova
őt beosztották. Bártfai Szabó Lászlótól mind
ezekről sajnos nem sokat t u d h a t u n k meg.

Annál részletesebben igyekszik képet adni a
2. magyar hadsereget ért szovjet t á m a d á s t
követő kritikus napokról és a visszavonulásrólA szerző a 2. magyar hadsereg véres vesz
teségének katasztrofális méretét nagy részben
a tartalékban lévő Cramer-hadtest késlelte
t e t t bevetésének és a visszavonulási parancs
szintén megkésett kiadásának tulajdonítja.
Szerinte ezen intézkedéseknek az 1943 januári
szovjet áttörést követő azonnali elrendelésével
„feltétlenül csökkenthették volna az áttörés
utáni előnyomulás lendületét, elősegíthették
volna a csapatok rendezettebb visszavételét,,
elkerülhető lett volna a magyar katonák tíz
ezreinek oktalan feláldozása". Feltétlenül!'
Csakhogy akadtak olyan körülmények, ame
lyek ismeretében ezen intézkedések „idejében
való" kiadása, véghezvitele kissé elgondol
kodtató.
A Cramer-hadtest volt a német B Hadsereg
csoport egyetlen tartaléka a hétszáz kilométer
széles arcvonalon. A védelmi vonal egy na
gyobb ellenséges áttörésekor a bekerítés elől
visszavonuló csapatok megmentését i n k á b b
el lehetett tőle várni, mintsem azt, hogy az
áttörés kivédésénél azonnal felmorzsolódjon.
A hadtest ezt a védekező feladatát l á t t a el,
mikor január 17. és 21. között súlyos harcok
közepette késleltette a magyar csapatok
teljes bekerítése céljából előretörő szovjet
erőket. Természetesen e hadműveleti „maga
sabb szempontot" a gyakran reménytelen
küzdelmet folytató és az általános helyzetről
tájékozatlan legénység, de még parancsnokai
sem érthették, ő k csak azt tapasztalták, hogy
egy viszonylag komoly harcerőt képviselő
német seregtest látszólag kivonja magát a
harcokból és tétlenül szemléli a magyar csa
patok pusztulását.
Amikor J á n y Gusztáv vezérezredest hibáz
tatjuk az elkésett visszavonulási parancs
kiadásában, legalább ugyanígy el kell ma
rasztalni a magyar politikai és katonai veze
tést, mert cserbenhagyta a 2. magyar hadsereg
parancsnokát. J á n y sem H o r t h y kormányzó
tól, sem pedig Szombathelyi vezérezredestől,,
a Honvéd Vezérkar főnökétől nem k a p o t t
eligazítást, mely a bekövetkezett helyzetben
egyfajta támpontot nyújtott volna. Nevezete
sen: mi számít a német hadműveleti aláren
deltség végső határának, melyen túl, mint a
magyar hadsereg parancsnokának, önállóan
kell döntenie. Egy, a felettesei parancsainak
feltétel nélkül engedelmeskedő katona, m i n t
amilyen J á n y vezérezredes volt, az adottidőben nem t u d o t t „politikus" is lenni.
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A könyv külön értékes részei a csapattiszt
kötelességeiről, katonához való viszonyáról,
a helytállásról és a megadás valamint az át
állás kérdéseiről írott
alfejezetek. A szerző
személyes példáján keresztül ismerhetjük
meg, mit tehetett egy parancsnok százada
együtt tartásáért, nagyobb veszteségektől
való megóvásáért.
A gyalogsági harcra nem hivatott, mind
össze négy géppuskával és egyéni fegyverzettel
felszerelt utászszázad 650 kilométeres vissza
vonulási útja igen viszontagságos volt, míg
a „jeges pokolból" a harcmentes, újjászervezési
területre ért. Az öt hétig t a r t ó menet alatt
t ö b b ízben kellet kitörnie a szovjet csapatok
bekerítéséből. Hogy ez viszonylag nagyobb
veszteség nélkül sikerült, nagymértékben
volt köszönhető a századparancsnok helyes
döntéseinek, intézkedéseinek.
A 2. magyar hadsereg visszavonulása során
t ö b b ízben akadt példa egy-egy katonáiért
messzemenően felelősséget érző csapattiszt
hasonló cselekedeteire. Nem hagyták elveszni
legénységüket, nem mentették saját bőrüket,
reménytelen helyzetből is keresték a kiutat.
Például a I I I . szombathelyi hadtest marad
ványai több esetben teljesen körülzárt hely
zetből vágták ki magukat s heteken át tartó
menetelések, állandó harcok közepette vere
kedtek ki a hadsereg zöméhez vezető u t a t .
Ebben fontos szerepet játszott a 22. gyalog
ezred parancsnokának, Farkas Zoltán ezredes
nek és hadtestbeli csapattiszt társainak azon
elhatározása, hogy a hadtest együtt maradása
mellett döntöttek Stomm Marcel vezérőrnagy,
hadtestparancsnok 1943. január 31-i hadtest
feloszlató parancsa ellenében. Az események
Farkas ezredest igazolták. Az együtt t a r t o t t
nagyobb harccsoport — követve a német csa
patok kitörési útját — hazajutott, a kis cso
portok elpusztultak vagy fogságba estek.
Persze megemlíthetnénk rajtuk kívül a had
sereg egyéb részeinek visszavonulását előse
gítő, Osztrogozsszk városában körülzárt 13.
kecskeméti könnyű hadosztály — katonái

sorsával osztozó — tisztjeit, élükön Hollósy—
K u t h y László vezérőrnaggyal, a hadosztály
parancsnokával. A magasabb parancsnokok
mellett nem lehet megfeledkezni a tartalékos
tisztekről sem, akik általában minden tőlük
telhetőt megtettek a rájuk bízott kisebb alaku
latok legénységének megtartásáért. Ők fog
lalkozásuk által (néptanítók, jegyzők stb.)
is szoros kapcsolatban álltak a „néppel", az
egyszerűbb emberekkel, megértették ügyes
bajos dolgaikat és élvezték bizalmukat.
Csak a fegyelmezett ós összetartott alaku
latoknak volt a megmenekülésre minimális
esélyük. Persze ez megkövetelte a szigort is,
ami végső soron a katonák érdekét szolgálta.
Azokét a katonákét, akiket csak akkor hatott
á t „a fegyelem, az engedelmesség, a bajtársi
asság megannyi magasztos katonaerénye, és
nem utolsó sorban a közvetlen parancsnokaik
iránti bizalom", ha tisztjeik felelősnek érezték
magukat sorsukért és ennek megfelelően cse
lekedtek. A hadsereg magasabb és alacsonyabb
beosztású parancsnokai között akadtak né
hányan, akik gyáván cserben hagyták kato
náikat, csak saját bőrüket mentették, azonban
e tisztikar egészében nem érdemel olyan jelző
ket, mint amilyeneket az 50-es, 60-as években
k a p o t t : bornírt, brutális, embertelen s t b .
A doni hadszíntérről ós a fogságból hazaért
katonák közül még élnek jó néhányan. A har
cok áldozatainak emlékét, ha nem is a köztu
datban, de a családokban megőrizték. Mert
áldozatok voltak ők — mai szemmel nézve —,
egy helytelen politikai döntés következményei
nek szenvedő alanyai. Sorsukat pontosan még
nem mérte fel senki, talán nem is lehet. Hozzá
vetőlegesen megállapítható a fogságba esettek,
elesettek és sebesültek száma, de a puszta szá
mok mögötti egyéni tragédiákat csak a csalá
dok érezték. Ez a könyv, a szemtanú hiteles
visszaemlékezése — ahogy a mottóban is
szerepel —, méltó emléket állít „mindazoknak,
akik a doni katasztrófa áldozatai és szenve
dő részesei voltak."
Szabó Péter
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Á G H ATTILA

KONFLIKTUSOK, HÁBORÚK
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 305 o.)
A Zrínyi Katonai Kiadó a közelmúltban
jelentette meg Ágh Attila: „Konfliktusok,
háborúk" című, mély gondolatokat tartalma
zó, tudományos igényességgel megírt munká
ját.
A szerző bevezetőjét azzal indítja, hogy az
utóbbi években lényeges változások következ
tek be különösen a Szovjetunió, de az egész
szocialista világ külpolitikájában. Ez az új
politikai gondolkodás változást követel a nem
zetközi biztonság filozófiájában, a stratégiai
gondolkodás és a hadsereg szerepkörének meg
ítélésében is. Ehhez szükséges újra gondolni a
második világháború után kialakult bipoláris
világtörténelmi fejlődósét. Ugyanakkor a si
keres párbeszédhez szükség van az átfogó
nemzetközi viszonyok marxista elméletére és
ezen belül biztonságfilozófia kialakítására.
Annál is inkább, mert a szocialista országok
ban jelenleg is csak kialakulóban van a nem
zetközi viszonyok elmélete, ezzel szemben
Nyugaton ezen a téren a második világháború
óta óriási mennyiségű anyag halmozódott fel,
ezek elmélyült marxista kritikája elengedhe
tetlen.
Az utóbbi évtizedben a nemzetközi bizton
ság szűkebb, katonai fogalma helyett a komp
lex fogalom került előtérbe, amelybe beletar
toznak — a katonai mellett — a gazdasági,
politikai, kulturális, ideológiai stb. vonatkozá
sok is. Az új politikai gondolkodás alapját a
kölcsönös, kiegyensúlyozott és elegendő biz
tonság fogalmai alkotják, a biztonságot nem
egymás rovására akarják fokozni, hanem vala
mennyi résztvevő számára együttesen magá
nak a nemzetközi rendszernek a biztonságát
kívánják növelni.
A fent említettekből kiindulva a szerző a
mű feladatát a következőkben határozza meg :
„Ez a könyv arra törekszik, hogy a széles
nemzetközi irodalomra támaszkodó, elmélyült
elméleti elemzéssel, vagyis a nyugati szakiro
dalom kritikai elemzése alapján mutassa be az
új biztonságfilozófiát. Különös figyelmet for
dítunk tehát az idehaza alig ismert nyugati
szakirodalom kritikai ismertetésére, és a
marxista nemzetközi viszonyok elmélete széles
ívű megalapozására. Nem kívánunk a nem
zetközi fegyverzetkorlátozási tárgyalások me
netéhez naprakészen kapcsolódni, s egyáltalá
ban azok konkrét történetét felidézni, hanem
sokkal inkább a nemzetközi biztonsági rend
szerek történetét és elméletét, mint a mai
változások általános hátterét szeretnénk fel
vázolni, amely segítséget nyújthat a szélesebb
olvasóközönségnek a globális rendszer dina
mikája és távlati megismeréséhez".

A mű bevezetővel és jegyzetapparátussal
együtt négy fejezetből áll, ezek a következők:
„Konfliktus és együttműködés a globalizált
világban", alfejezetei: „bevezetés a konfiiktuselméletbe ; a biztonság elméletek hagyo
mányos vitája; a biztonság fogalma a kölcsö
nös összefüggések korában."
A konfliktus és együttműködés egymást
feltételező fogalmak kül- és belpolitikai szem
pontból egyaránt, e fejezetben a szerző különkülön kívánja bemutatni a nyugati szakiroda
lom alapján kialakult konfliktuselmélet alap
jait, illetve a nemzetközi biztonságról alkotott
koncepciókat.
A második fejezet a „Nemzetközi konfliktu
sok, főbb elméletek és típusok" címet viseli és
két alfejezetből áll. Ebben a részben a szerző
felvázolja az ezerkilencszáznegyvenes-ötvenes
években — főleg Amerikában — folyó, az álta
lános konfliktuselmélet megalkotására irányu
ló erőfeszítéseket, illetve a hatvanas évektől
bekövetkezett változásokat, amikor is az el
méleti kutatás fő iránya á t t é r t a két nagyhata
lom között lehetséges konfliktusok tanulmá
nyozására és ebből próbálja megalkotni a
nemzetközi konfliktusrendszerek átfogó leírá
sát, illetve végrehajtja a tipizálást. A feladatát
a szerző szavaival így foglalhatjuk össze:
a kutatási folyamat „... áttekintése és a szo
cialista országokban folyó konfliktuskutatással
való egybevetése hasznos és egyben szükséges
kiindulópont a nemzetközi konfliktusok mar
xista elmélete rendszeres kifejtéséhez."
A harmadik rész, két alfejezettel, „A hábo
rúról" szól. A háború tanulmányozása és el
méletének kialakulása évszázadokkal koráb
ban megvalósult. Ezzel együtt a különböző
korokban a háborúra feltett kérdések és a
rájuk adott válaszok más-más jellegűek.
E z abból adódik, hogy a háború történelmileg
determinált, a társadalmi formációtól függő.
Marx, Engels, de még Lenin is a kapitalizmus
viszonyai között vizsgálta a háború problema
tikáját. A második világháborút követően
nyugaton a nemzetközi konfliktuskutatással
összefonódva a háború elméleti kérdéseinek
vizsgálata igen széleskörűen kiterjedt, a tár
sadalomtudományok valamennyi ága foglal
kozott a kérdéssel és komoly eredményeket
értek el. A szerző ebben a fejezetben elvégzi
az említett eredmények kritikai értékelését,
előbb a háború általános elméleti kérdéseiben,
majd a jelenlegi háborúk fajtáinak megítélé
sében.
Az utolsó rész az „Ellenségképek, avagy a
nukleáris kor biztonságfilozófiája" címet viseli.
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Véleményem szerint a mű legértéKes g-b része,
ugyanis az első három részben a szerző nemzet
közi konfliktussal és a háborúkkal kapcsolatos
nyugati elméletek kritikai elemzésével törté
neti és elméleti alapot teremt az új biztonságíilozófia megalkotásához, melyet a negye
dik fejezet körvonalaz.
Ebben a részben a vizsgálat tárgyát képezi
a két világrendszer között lehetséges termo
nukleáris világháború. A szerző a téma elemzé
sét az új szovjet politikai gondolkodás szem
pontjainak figyelembevételével végzi el. Rá
m u t a t , hogy az új megközelítés új külpolitikai
és katonai doktrínát követel, ami a Szovjet
unióban már nagy vonalaiban kialakult. A
könyv végén a szerző megrajzolja a közeljövő
valószínű távlatait az új biztonságfilozófia
tükrében.
Végezetül, a m ű tudományos hozzáértéssel
és nagy körültekintéssel, széles forrásbázis

felhasználásával íródott, az elemzések és meg
állapítások megalapozottak. A könyv érdekes,
újszerű megközelítése és feldolgozása a témá
nak, olyan kérdéseket és filozófiai fogalmakat
elemez, amelyek nálunk ezidáig jószerivel
ismeretlenek voltak, ugyanakkor változó vi
lágunk problémáinak megértése, a hozzájuk
való alkalmazkodó készség kifejlesztése szük
ségessé teszi felvetésüket. A kifejtett gondola
tok azonban nehéz olvasmányt jelentenek a
filozófiában és a nemzetközi konfliktuskuta
tásban tájékozatlan olvasó számára. A nehéz
séget az okozza, hogy sok újszerű idegen kife
jezést alkalmaz, másrészt a bemutatott szer
zők és művek — miként a bevezetőben a szer
ző is említi — idehaza alig ismertek, sőt a hi
vatkozott művek Magyarországon csak idegen
nyelven hozzáférhetők. Ennek ellenére javas
lom a mű elolvasását a téma iránt érdeklődő
minden olvasónak.
Szántó Mihály

N . G. P A V L E N K O

ELMÉLKEDÉSEK A HADVEZÉR SORSÁRÓL
(Voenno-isztoricseszkij

Zsurnál, 1988. 10., 11., 12. sz.)

Egyre többet foglalkoztatja a szerzőket
G. K. Zsukov életútja. Néhány hónapja feje
ződött be Szimonov 5 számon keresztül húzó
dó visszaemlékezése, és most a folyóirat el
kezdte N. G. Pavlenko háromrészes cikkét
közölni „ "Elmélkedések a hadvezér sorsáról
(Egy hadtörténész feljegyzései)" címmel (1988.
10. sz. 14—20. o.). A szerző szerint Zsukov
vezető helyet foglal el a második világháború
szovjet hadvezérei között és megjegyzi, hogy
az irodalomban igen gyakran állítják egy sor
ba Szuvorowal és Kutuzovval, amit ő helyes
nek t a r t .
Zsukovnak azonban voltak komoly hiányos
ságai is, amelyeket szintén nem szabad elhall
gatni. Életútja elég göröngyös volt. A sors
előbb szűkmarkú, majd jóindulatú, később
bőkezű, a végén pedig rendkívül igazságtalan
volt vele. A polgárháború éveiben a vele egy
korúak ezredek és hadosztályok élén álltak,
ő pedig nem emelkedett a lovasszázad parancs
noki tisztségénél fentebb. A 20-as években
ezred-, majd dandárparancsnok, a 30-as évek
ben magasabbegységek élén áll. Életének leg
fontosabb szakasza Halhin—Góltól (1939)
a berlini hadműveletekig (1945) t a r t . Ennél
sokkal tovább volt „kegyvesztett a hatalma
soknál", Sztálinnál ez hét évig t a r t o t t (1946
közepétől 1953 tavaszáig), ezalatt az Odesszai,
majd az Uráli katonai körzet parancsnoka
volt. 1957 őszétől 1965 tavaszáig ismét kegy
vesztett volt, ezután pedig élete végéig (1974)

visszaeső. Ezalatt nem volt kapcsolata katonai
körökkel, a tisztiházak ós klubok zárva voltak
előtte. A különféle üldöztetések csaknem
negyed évszázadot, életének harmadát teszik
ki. Korábban is voltak egyes hadvezérek
kegyvesztettek, de ez rendszerint nem t a r t o t t
ilyen soká.
Kegyvesztettsógét Sztálinnál könnyű meg
magyarázni, mivel a „ N a g y " nem bírta elvi
selni az olyan vezetőket, akiknek a közismert
sége a nép körében, ha részben is, felülmúlta
az ő népszerűségét. Meglepő azonban az, hogy
a nagy népszerűsége, a hírneve iránti irigység
volt az oka a második kegyvesztettségének is.
Ezekről az okokról nem beszéltek, de sejteni
lehetett őket. A Zsukov hírnevétől való félelem
jó példája volt az a „manőverezés", amit
L. Brezsnyev és segítői hajtottak végre abból
a célból, hogy Zsukovot, akit a Moszkvai
Területi Pártszervezet küldöttnek választott,
ne engedjék be a párt X X I V . kongresszusára.
O t t ugyanis, ha csak ideiglenesen is, beárnyé
kolta volna a főtitkár népszerűségét. A törté
nelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a nemzeti
hősök kegyvesztettsege, valamint az, hogy
áruló, összeesküvő címkéket ragasztanak rá
juk, gyakran ellenkező reakciót vált ki a
népből. Ugyanakkor az, hogy Zsukovra elég
ügyetlenül a „bonapartista" jelzőt ragasztot
t á k , elijesztett tőle egyes kutatókat, írókat,
újságírókat és két évtizedig alig jelent meg
róla valami. Hetvenedik születésnapjára egyet-
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len cikk jelent meg, és elhallgatták születésé
nek nyolcvanadik évfordulóját is.
A későbbi cikkek ezt úgy igyekeztek jóvá
tenni, hogy sokszor hallgattak hiányosságai
ról és olyan vonásokat tulajdonítottak neki,
amelyekkel nem rendelkezett. Ebben elsősor
ban a történészek a ludasok, akik még nem
folytattak mélyreható kutatásokat. A szerző
igen nagyra értékeli Szimonov feljegyzéseit,
amelyeket korábbi számainkban ismertettünk.
Ugyanakkor írások jelentek meg az „Ogonyok"-ban és más milliós példányszámú orgá
numokban, amelyek tartalmaznak v i t a t h a t ó
megállapításokat.
V. Karpov író beszélgatése egy V. Peszkov
nevű újságíróval a „Komszomolszkaja Prav
d á b a n " pl. megállapítja, hogy Zsukov vasa k a r a t ú volt, nagy intellektussal és széles
körű ismeretekkel rendelkezett, amelyeket
önképzés útján szerzett meg. A történelemben
nem gyakran jelennek meg az ilyen tulajdon
ságokkal rendelkező katonák. A sok háború
tapasztalata azt mutatja, hogy a hadvezérek
intellektusában és szervező képességeiben,
ismereteiben mutatkozó hiányosságokat vala
miként lehet kompenzálni. Ami az akarati
tényezőt illeti, azt nem lehet egyenértékűen
pótolni. H a a hadvezérnél hiányzott az aka
r a t , akkor abból rendszerint nem lett hadvezér.
Zsukov vasakarata szigorú tekintetben,
kategorikus megítélésekben, rövid és tömör
megfogalmazásokban, a végsőkig pontos nyel
vezetben ós „fémes csengésű" hangon j u t o t t
kifejezésre.
A háború alatt Zsukov kiváló példákat szol
g á l t a t o t t arra, hogy milyen céltudatosan és
következetesen oldott meg bonyolult hadmű
veleti és hadászati feladatokat. Kritikus hely
zetekben nem félt attól, hogy felelősséget vál
laljon döntéseiért és tetteiért. A Moszkva alatti
csata idején Rokosszovszkijnak, a 16. hadse
reg parancsnokának, Zsukov, a Nyugati
Front parancsnoka feje fölött sikerült el
érnie a vezérkari főnöknél, hogy engedélyt
kapjon a csapatai visszavonására. H a b á r a
csapatok visszavonása abban a helyzetben
célszerű volt, Zsukov a következő táviratot
küldte a 16. hadsereg parancsnokának: „A
front csapatainak én vagyok a parancsnoka!
A csapatoknak az Isztrinszki víztároló irányá
ban való visszavonásáról szóló parancsot
visszavonom, megparancsolom, hogy védjék
az elfoglalt vonalat és egy lépést se hátrálja
nak...".
Még egy példa arra vonatkozóan, hogy
hogyan h a t o t t Zsukov az alárendeltjeire:
a berlini hadműveletben Zsukov egyik legré
gibb harcostársa, V. I. Kuznyecov vezérez
redes közölte a front törzsével, hogy miután
az ellenség nagy mennyiségű páncélöklöt
alkalmazott, a támadás lelassult. Zsukov a
következőket válaszolta: „A páncélöklökről
majd mesélhet az unokáinak a háború u t á n ,
most pedig minden fontolgatás nélkül támad
ni előre."

A hadvezér vasakaratának kísérője volt az
igazolhatatlan makacsság és ridegség, amelyek
ről az objektív k u t a t ó nem hallgathat. Erről
Rokosszovszkij is beszélt, aki csaknem fél
évszázadig ismerte Zsukovot. A 30-as évek
elején Zsukov egy dandár parancsnoka volt.
Ez beletartozott a 7. szamarai lovashadtestbe,
amelynek Rokosszovszkij volt a parancsnoka.
Szerinte Zsukov felkészült, igen igényes
parancsnok volt, de ez az igényesség gyakran
alaptalan szigorúságba, sőt durvaságba m e n t
át. E m i a t t sok panasz érkezett a hadtesthez,
és mivel hatni nem t u d t a k rá, hogy javítsa
nak a dandár helyzetén, felfelé b u k t a t t á k .
Ugyanez a Rokosszovszkij mesélte 1965
nyarán, hogy később Zsukov egyes vonásai
megváltoztak, de sok hiányossága m a r a d t ,
amelyek nem kevés kárt okoztak neki. Ezek a
hiányosságok a parancsnoki k a r egy részénél
antipátiát szültek vele szemben és elősegítet
ték, hogy a hadseregben kellemetlen hírek
terjedjenek el róla. Valószínűleg ez volt az
oka, hogy néha, életének kritikus perceiben,
mint pl. 1957 őszén, nem kapott támogatást a
háborús bajtársai nagy részénél.
Egyes állítások félremagyarázott, vagy
helytelen megjegyzéseiből adódnak. A szerző
többek közt megemlíti, hogy nem lehet egyet
érteni azzal a neki tulajdonított megjegyzéssel,
amely szerint sajnálja, hogy nem sikerült
„ismereteket szerezni a biológia, a természet
tudományok terén, amelyekkel az ember talál
kozik a katonai elképzelésekben". Nem isme
retes, hogy melyik hadműveletben vagy had
járatban volt szüksége biológiára?
A második részt a 11. szám közli (19-27.
o.). Ez a rész csaknem teljes egészében
Zsukov visszaemlékezéseivel és azok sorsával
foglalkozik. A visszaemlékezéseket tíz évig
írta, de nem sikerült befejeznie. A tíz évből öt
arra az időszakra esik, amikor folyt a „szemé
lyi kultusz elleni harc túlzásainak felszámolá
sa". Ezért a szerző akarata ellenére a kéziratai
ból kihúzgáltak sok olyan kritikus gondolatot,
amelyek Sztálin tevékenységével, a megtor
lásokkal, a hiányosságokkal és az elszámításokkal stb. kapcsolatosak.
Már a kiadás előtt különféle nézetek alakul
t a k ki a visszaemlékezésekkel kapcsolatban.
A. M. Szuszlovnak, aki abban az időben az
ideológiai frontot vezette, az volt a véleménye,
hogy a könyv t a r t a l m á t semmiféle rövidíté
sekkel nem lehet megváltoztatni, ezért egyál
talán nem szabad kiadni. Más volt Brezsnyev
véleménye, aki végül is engedélyt adott a
kiadásra, de előbb két lektorcsoport alapos
munkát végzett a könyv kéziratán. Az egyik
csoport a hadsereg politikai főcsoportfőnökség
munkatársaiból, a másik a vezérkar h a d t u d o 
mányi osztályának munkatársaiból állt össze.
Tevékenységük fölött az általános ellenőrzést
Brezsnyev egyik legközelebbi m u n k a t á r s a
l á t t a el.
A. D . Mirkina, a szerkesztő véleménye sze-
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r i n t a m ű helyrehozhatatlan károsodást szen
v e d e t t . „Ezek közé tartozik az a fejezet,
amelyet Zsukov a legfelsőbb katonai vezetés
ellen 1937-ben lefolytatott megtorlásokról írt.
Ebben volt található az a kitűnő elemzés,
amelyet G. K . Zsukov a tehetséges szovjet
hadvezérekről írt, — M. N. Tuhacsevszkijről,
I . P . Uborevicsről, I . E . Jakirról, A. I . Jegorovról, V. K. Blüherről és másokról, a szemé
l y e s benyomásai, amelyeket ezekkel a katonai
vezetőkkel való kapcsolatai folyamán szerzett,
a k i k példaként álltak előtte, akiktől a
hadászatot és harcászatot tanulta... E z t a feje
zetet nem sikerült megmenteni."
Az akkori időknek megfelelően megváltoz
t a k a hangsúlyok mind Sztálin jellemzésénél,
m i n d a csapatok felkészültségi szintjének
értékelésénél, mind pedig sok más momentum
ismertetésénél.
Zsukovnak megvoltak a nézetei a vissza
emlékezések tartalmát illetően. Úgy vélte,
azokat a dolgokat kell megvilágítania, ame
lyekben részt vett, vagy amelyeket látott.
A frontparancsnok, méginkább a Főhadiszál
lás képviselőjének visszaemlékezéseit nem kell
megtölteni harci epizódokkal, amelyekről nem
is t u d o t t , vagy gyakran nem is hallott. Az át
dolgozok Trapeznyikov útmutatásai alapján
kihúzgálták azokat a részeket, amelyek egy
részéről már volt szó, de ugyanakkor hozzá is
írtak. Amint M. Kalasnyik, az egyik kiegészítő
visszaemlékezik, úgy „pótolták" a pártpoliti
kai munka nem kellő bemutatását, hogy beik
t a t t a k történeteket a katonák és tisztek hősies
helytállásáról, beírták olyan politikai munká
sok nevét, akik közül Zsukov sokkal nem is
találkozott a háború éveiben.
Igen érdekes az is, hogy hogyan került be
13rezsnyev neve a visszaemlékezésekbe. Erről
Mirkina nemrég nyilatkozott az „Ogonyok"b a n . Sokáig nem jött meg az engedély, hogy
a kéziratot nyomdába lehet adni. Végül értésre
a d t á k , miszerint Brezsnyev azt kívánja, hogy
a marsall említse meg a nevét a könyvben.
„ A baj azonban az volt, hogy a háború évei
a l a t t egyszer sem találkoztak egyetlen fronton
s e m . Most mi legyen? És akkor megírták
— emlékezett vissza Mirkina —, hogy Zsukov
marsall egyszer K. N . Leszelidze 18. hadsere
génél volt, és szeretett volna »tanácskozni«
a hadsereg politikai osztályának vezetőjével,
E . I . Brezsnyevvel, de az sajnos nem volt a
heh-én. Éppen a »Kis földön« tartózkodott,
ahol súlyos harcok folytak." Zsukov i t t is
e n g e d e t t , keserű mosollyal megjegyezve, hogy
„ A z okosak megértik". Hogy az epizód hihe
t ő b b legyen, beírták még néhány politikai
részleg vezetőjének a nevét.
Ezeket a bedolgozásokat természetesen csak
sajnálni lehet, és a szerző reményét fejezi ki,
bogy egyszer megjelenhet a könyv eredeti
formában.
A szerző a részlet befejező részében megem
líti, hogy 1966-ban, amikor a „Voenno-isztoricseszkij Zsurnal" cikket készített elő a mar

sall 70. születésnapjára, beszélgettek vele, és
e beszélgetések folyamán őszintén és önkriti
kusan válaszolt. A háború kezdeti szakaszának
problémáival kapcsolatban idézték a kézira
tából azokat az adatokat, miszerint Német
ország a háborút megelőző k é t és fél évben
20—26%-kai kevesebb páncélost, 2—2,5-szer
kevesebb tábori löveget gyárott, mint a szov
jet ipar. Csak repülőgépekből gyártott k b .
azonos mennyiséget. A marsall megerősítette,
hogy a Szovjetuniónak nagyobbak voltak az
embertartalékai, több volt a harci technikája
mint Németországnak ós a csatlósainak. A né
met csapatok azonban túlsúlyban voltak a
határ menti övezetben. Ez a Vezérkar és a
Védelmi Népbiztosság durva hibáinak követ
kezménye volt. Látni kell azokat az előnyöket,
amelyekkel az ellenség rendelkezett: a kezde
ményezés megragadása, a légifölény, az irányí
tó szervek jó képzettsége és zökkenőmentes
tevékenysége, a személyi állomány harci
tapasztalatai.
A folyóirat egyik szerkesztő bizottsági ülé
sén A. V. Hruljev hadseregtábornok, a fegy
veres erők hátországának volt parancsnoka
kijelentette, hogy Zsukov, amikor vezérkari
főnök volt, nem helyesen értékelte a hátor
szági szolgálatnak a modern háborúban ját
szott szerepét, és ez volt a teljes dezorganizált
ság egyik fő oka. Ellenezte a hátországi
szolgálat újjászervezését 1941 nyarán, a vissza
vonulás idején. Mikor a beszélgetőpartnerek
ezt elmondták Zsukovnak, azt várták, hogy el
fogja utasítani. Meglepetésükre azonban ki
jelentette : „Ebben a kérdésben Andrej Vasziljevicsnek igaza v a n . " Majd kifejtette, hogy
1941 júniusáig nem t u d t a elképzelni a hátor
szág gigantikus méreteit és rendkívüli bonyo
lultságát a modern háborúban. Ezzel a kérdés
sel igazán csak a háború menetében ismerke
d e t t meg. Amikor okait ismertette, amelyek
m i a t t leváltották a vezérkari főnöki posztról,
megjegyezte, hogy Sztálin a kérdés eldöntésé
nél valószínűleg nem csak azt vette figyelembe,
hogy nézeteltéréseik voltak Kijev védelmének
lehetőségeit illetően, hanem valószínűleg a
hátország újjászervezésének problémáját is.
Az írás harmadik része (12. sz. 29—37. o.).
Zsukov kegyvesztéseinek okait és történetét
taglalja. A marsallnak az volt a véleménye,
hogy tisztán a véletlenen múlt az, hogy nem
esett bele a 30-as évek megtorlásainak sodrába.
A Moszkva alatti győzelem után jelentősen
megnőtt a Nyugati Front parancsnokának,
Zsukovnak a népszerűsége. Ez természetesen
nem tetszett Sztálinnak. Berija apparátusa
újra elkezdte a kompromittáló adatok gyűj
tését. Amikor 1942 tavaszán letartóztatták
Goluskevics vezérőrnagyot, a Nyugati Front
hadműveleti osztályának vezetőjét, tőle re
mélték „beszerezni" ezeket az adatokat. Ez
azonban nem sikerült.
1943—1944 folyamán Zsukov népszerűsége
tovább nőtt, ami Sztálinnak egyáltalán nem
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tetszett. Eleinte t ű r t , majd 1944 őszén elhatá
rozta, hogy megszabadul a hadvezértől.
Kinevezték frontparancsnoknak, de egyúttal
keserű pirulákat is készítettek elő a számára
Sztálin bizalmasának, Bulganyinnak a kör
nyezetében. Hibák és hiányosságok u t á n
k u t a t t a k , amely tevékenységbe bevonták a
Vezérkar tisztjeinek egy csoportját. Ezek
vizsgálták át a Zsukov által jóváhagyott két
tüzérségi szabályzatot. Természetesen sem
miféle komoly hibát nem találtak, de mégis
hivatalos parancsban m u t a t t a k rá, hogy
,,... ne siessen a komoly kérdések eldönté
sénél".
A háború után Zsukov a németországi
hadseregcsoport parancsnoka volt. Ez a l a t t a
rövid idő alatt is minden vele kapcsolatos
dolgot jelentettek Sztálinnak: hogy túlságosan
bőkezűen t ü n t e t t e ki az ismert L. Ruzslanova
színésznőt, hogy túlságosan „dicsekszik" a
győzelmeivel, hogy a katonák egy csoportjával
összeesküvést készít elő Sztálin ellen s t b .
Sztálin ezek közül a feljelentések közül csak
egyeseknek tulajdonított jelentőséget, pl. a
„dicsekvésnek", és mindenekelőtt az össze
esküvésről szólóknak. Zsukov szerint Sztálin
nagyon el volt keseredve, mikor megtudta,
hogy a magas rangú hadvezérek egy csoportja
„Zsukovistának" nevezi magát.
1945 nyarán a vádak fabrikálása felgyor
sult. E z egy látszólag köznapi eseménnyel
kezdődött: Sztálin a postdami konferencia
idején találkozott fiával, Vaszilijjal, aki ekkor
a németországi hadseregcsoportnál volt. Vaszilij elpanaszolta apjának, hogy a szovjet
repülőgépek állítólag rosszak, az amerikaiak
pedig az igaziak. Ez a bepanaszolas elég volt
ahhoz, hogy Sztálin a Moszkvába való vissza
térése után azonnal parancsot adjon a Repü
lőipari Népbiztosság vezetőinek és a Légierő
parancsnokainak letartóztatására. A letartóz
t a t o t t a k között volt A. I . Sahurin népbiztos és
A. A. Novikov repülő-főmarsall. Berija embe
rei mindent elkövettek, hogy Novikovból
adatokat csikarjanak ki Zsukov ellen.
A Novikovból kiszedett „bizonyítékokat"
Sztálin két menetben használta fel. 1945 végén
értekezlet volt a Kremlben, amelyen Zsukov
nem volt ott, de Kuznyecov admirális tájékoz
t a t t a az ott elhangzottakról. Sztálin a felszóla
lásában azzal vádolta, hogy magának tulaj
donítja az összes győzelmeket és csökkenti a
Főhadiszállás jelentőségét. A vitában mindenki
kötelességének érezte azt, hogy Zsukovot el
marasztalja, egyesek élesen és igaztalanul,
mások óvatosabban, de ugyanazon szellemben.
E z volt a „zsukovi dicsőség" elutasításának
ideológiai előkészítése, ezután már szervezeti
kérdések következtek.
Németországban a marsall számára sok
konfliktushelyzet adódott. Ezek közül a leg
veszélyesebb az volt, amikor elzavarta Berlin
ből Berija helyettesét, Abakumovot. 1946
elején Zsukov tudomására jutott, hogy Abakumov Berlinbe érkezett és elkezdte letartóz

tatni a hadseregcsoport tisztjeit. Mikor Zsukov
magához hívatta, nem t u d o t t elfogadható
magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy
megérkezése u t á n miért nem jelentkezett a
főparancsnoknál és miért tartóztatja le a
beosztottjait. Ezután Zsukov azt javasolta
neki, hogy sürgősen térjen vissza oda, ahonnan
jött, és ha nem hajtja végre a parancsot,,
őrizettel irányítja vissza Moszkvába. Zsukov
természetesen t u d t a , hogy ez Sztálin rettenetes
dühét fogja kiváltani, de nem t u d t a másként
megvédeni a csapatait a teljes önkénytől.
A következményre nem kellett soká v á r n i a .
Március végén volt két elég kellemetlen tele
fonbeszélgetése Sztálinnal, aminek következ
tében visszatért Moszkvába és á t v e t t e a szá
razföldi csapatok főparancsnokságát.
Ez a beosztás mindössze másfél hónapig
t a r t o t t . Tudomására jutott, hogy összehívták
a katonai vezetők értekezletét, amelyen neki
is részt kell vennie, de a napirendet nem közöl
ték. Ugyanaznap este a dácsájában megjelent
három férfi azzal, hogy házkutatást kell t a r t a 
niuk, de házkutatási engedélyt nem t u d t a k
felmutatni. Fegyverhasználat fenyegetésével
kergette ki őket a házból. Ebből világossá vált,
hogy az értekezlet személyével fog foglalkozni.
Egyes marsallok (I. Konyev, K. Rokoszszovszkij, V. Szokolovszkij) véleménye szerint
az értekezlet célja az volt, hogy a katonai
vezetőket meggyőzze Zsukov összeesküvő
tevékenysége felől. Berija kazamatáiban el
készítették több mint hetven letartóztatott
tiszt és tábornok „bizonyítákait", köztük
azokat is, amelyeket kínzásokkal csikartak ki
A. Novikov repülő-főmarsallból. Ezek azt
bizonyították, hogy Zsukov egy összeesküvés
élén áll.
Az értekezleten Sztálin kétszer szólalt fel,
felszólalt Berija és Kaganovics is. Beszédeik
vádoló jellegűek voltak és alapjában véve
Novikov és Tyelegin vallomásaira alapultak.
Elütöttek ezektől a katonai vezetők felszólalá
sai, akik természetesen sok kérdésben bírálták
Zsukovot, de határozottan elvetették a készü
lő katonai összeesküvés gondolatát. Zsukov
kijelentette, hogy nincs köze semmiféle össze
esküvéshez, és kérte Sztálint, vizsgálják k i ,
milyen körülmények között nyerték ezeket a
vallomásokat Novikovtól és Tyelegintől. „ É n
jól ismerem ezeket az embereket — mondta
Zsukov —, alkalmam volt együtt dolgozni
velük a háború kegyetlen éveiben, és ezért
mélyen meg vagyok győződve arról, hogy
valaki kényszerítette őket arra, hogy valótlant
írjanak alá."
A „vallomásokban" voltak más v á d a k is.
Novikov szerint Zsukov Sztálint egyáltalán
nem t a r t o t t a kompetensnek katonai ügyekben,
és azt állította, hogy végig „civil" m a r a d t .
Utalások voltak arra, hogy a látogatásoknál
mindig távol maradt az arcvonaltól, és ezen a z
alapon céloztak gyávaságára. Éles hangon
lépett fel Zsukov ellen Golikov, aki azt m o n d t a ,
hogy nincs kitartása, durva a tisztekkel és-
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tábornokokkal, visszaél hatalmával. E z t azzal
bizonyította, hogy Zsukov állítólag megala
pozatlanul váltotta őt le 1943-ban a Voronye
zsi Front parancsnoki tisztéből. Sztálin i t t
közbevetette:
— Zsukov az adott esetben nem élt vissza
a hatalommal, az én parancsomat teljesítette.
Mint Zsukov később kifejtette, Sztálin
ellenvetése nem győzte meg Golikovot, végig
az maradt a meggyőződése, hogy Zsukov törte
meg hadvezéri karrierjét.
Zsukov szerint Sztálinra a legnagyobb hatást
Ribalko hozzászólása tette, aki nyíltan kijelen
t e t t e , régen eljött az ideje annak, hogy ne
higgyenek „a börtönben erőszakkal kicsikart
tanúvallomásoknak". A továbbiakban ténye
k e t sorakoztatott fel, amelyek cáfolták a
Zsukov „gyávaságával" kapcsolatos váda
k a t . Elmondta, hogy sietett hozzá Zsukov segí
teni, amikor hadserege 1944 tavaszán be
kerítésbe került.
Sztálint természetesen nem elégítették ki a
katonai vezetők hozzászólásai, ő Zsukov-ellenes támadásokat várt, leleplezéseket, de ez
nem sikerült. A „ H a t a l m a s " megpróbált
egyes parancsnokok önimádatára játszani.
Konyev felszólalásánál közbeszólt:
— Tud ön arról, hogy Zsukov igyekezett
kisajátítani az ön Korszuny—Sevcsenkovszk
a l a t t aratott győzelmét ?
Konyev becsületére legyen mondva, mél
tóságteljesen válaszolt :
— Nem tudok, nem hallottam ilyenről...
Hogy ki mit beszélt ezzel a témával kapcsolat
b a n , azt majd a történelem eldönti.
Konyev visszaemlékezései szerint befejezé
sül ismét Sztálin beszélt, ismét élesen, de már
valamelyest másképpen. Szemmel láthatóan
m á r megvolt a terve, hogy az értekezlet után
letartóztatják Zsukovot, de megérezve a pa
rancsnokok belső, és nemcsak belső ellenállá
sát, a katonák közismert szolidaritását, elállt
eredeti tervétől.
Konyevnek megérzései, úgy tűnik, helyesek
voltak. Sztálin ekkor valóban le akart számol
ni vele, de a katonák szolidaritása megmen
t e t t e . Hamarosan az cdesszai, majd az uráli
katonai körzet parancsnoka lett. E z t az időt
jogosan tartják első kegyvesztettsége idejének,
a m e l y hét évig, 1953 tavaszáig t a r t o t t .
Hamarosan leváltották Kuznyecovot, a
flotta főparancsnokát is, akit Vlagyivosztokba
küldtek a Csendes-óceáni Flotta parancsnoká
nak. Sorsukban a 30-as évek eleje óta sok
volt a közös, bár nézeteik sokban nem egyez
tek.
Zsukov 1953 elején tért vissza Szverdlovszkb ó l Moszkvába, hamarosan a védelmi minisz
ter helyettese lett, 1955-ben pedig miniszter,
b á r kinevezésével egyes katonai vezetők nem
é r t e t t e k egyet.
Zsukov, mint miniszter, energikus harcot
k e z d e t t azok ellen a hiányosságok ellen, ame
l y e k szerinte megvoltak a hadseregben. Elk ezdődött az új harceszközök tanulmányozása.

Nagy hadgyakorlatokat szerveztek, átdolgoz
t á k a szabályzatokat. Intézkedések történtek
a honvédő háború tapasztalatainak feldolgo
zására. Parancsára a Vezérkarhoz vezényeltek
kiemelkedő parancsnokokat, törzstiszteket,
ahol alkotócsoportokat hoztak létre belőlük a
nagy hadműveletek és a hadművészet kérdései
nek kidolgozására. Intézkedések történtek a
hadsereg szervezetének tökéletesítése, a fegye
lem megerősítése céljából. Sajnos, a gyakran
szigorú intézkedések ellenére, az előrehaladás
nem volt olyan gyors, mint szerette volna.
Elkeserítette az, hogy nem sikerült felszámolni
a rendkívüli eseményeket. Az egyik legsúlyo
sabb 1956- október 17-én törtónt: Aknára fu
t o t t és elsüllyedt a hadizsákmányként kapott
olasz eredetű sorhajó, amelyet „Novoroszszijszk"-nak neveztek el. Több száz matróz
elpusztult. A körülmények vizsgálata azt
m u t a t t a , hogy nem csak az eseményért közvet
lenül felelős parancsnokokat kell felelősségre
vonni, hanem a Fekete-tengeri Flotta és a
Haditengerészeti Flotta főparancsnokát, Kuz
nyecovot is. Ez utóbbit leváltották és lefokoz
ták, az akkor időknek megfelelően elég különös
módon.
1957-ben elég különös módon leváltották
Zsukovot is, amikor külföldi küldetésben volt.
Az ezzel egyidejűleg a kijevi katonai körzet
ben zajló hadgyakorlaton Hruscsov meghall
g a t t a egyes katonai vezetők véleményét, má
soknak maga sugallta, hogy Zsukov az állam
szempontjából veszélyes ember. Később maga
sem tagadta, hogy hibákat követett el, amikor
nem értékelte helyesen a hadsereg pártszerve
zeteinek szerepét, amikor túlzásokat követett
el fegyelmi kérdésekben, de bántották a sze
mélyével kapcsolatos tendenciózus rágalma
zások, egyes mondatainak félremagyarázása.
Pl. a Molotov—Malenkov csoport ellen foly
t a t o t t harc idején a vita hevében mondta a
következő szerencsétlen mondatot: „ H a to
vábbra is harcolni fognak a pártvonal ellen,
akkor én kénytelen leszek a hadsereghez és a
néphez fordulni." E z t értelmezte Hruscsov a
későbbiekben ,,bonapartizmus"-ként. Termé
szetesen Zsukov semmiféle veszélyt nem jelen
t e t t az államra, de népszerűsége zavarta Hrus
csovot és környezetének egyes tagjait.
A hadsereg és a flotta politikai főcsoport
főnöke az a Golikov lett, akinek a Zsukov
elleni gyűlöletéről fentebb már volt szó. ő kap
t a azt a megbízatást, hogy figyelje a kegy
vesztett marsallt. A 60-as évek elején helyére
A. Jepisev került, aki sok éven át folytatta
Zsukov „megfigyelését". Hruscsov leváltása
után sok intézkedését felszámolták, ezt azon
ban nem. Ennek most elsősorban L. Brezsnyev, M. Szuszlov, A. Grecsko és mások félté
kenysége volt az akadálya.
Időről időre felemlegették a „bonapartizm u s t " , hogy az újságírókat, történészeket
távol tartsák a marsalltól. Természetesen
felmerül a kérdés, hogy maga Jepisev hitt-e
ebben a vádban. A szerző erre 1967 nyarán
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közvetlen választ kapott. V. Kulissal, a tör
ténelemtudományok doktorával Jepisevnél
volt, ahol szóba került az igazság kérdése
a történelemtudományban. Jepisev akkor
minden gátlás nélkül kifejtette a krédóját:
kinek kell a maguk igazsága, ha az zavar
bennünket élni? Ez sajnos elég sokak nézete
volt.
Később a légkör valamelyest enyhült,
előadásokat t a r t o t t itt-ott. Sok más terület
mellett a Főhadiszállás tevékenységében is

rengeteg a „fehér folt". Az o t t elhangzott
jelentések, javaslatok, megbeszélések igen
jelentős részéről semmiféle írásos nyom nem
maradt fenn, ott jegyzőkönyvek sem készül
tek. Zsukov a történészeknek még rengeteg
dolgot el t u d o t t volna mondani, de az ismert
álláspontok és körülmények m i a t t erre nem
került sor. Ezek örökre elvesztek a történelem
számára.
Lengyel

István

ELŐFIZETŐINKHEZ, OLVASÓINKHOZ
Lezárult egy évszázad a Hadtörténelmi Közlemények életében.
A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága 1887. december 3-án
határozta el, hogy szűkös anyagi eszközeit hadtörténelmi folyóirat létesítésére fordítja.
A szerkesztő bizottság erőfeszítései nyomán 1888 márciusában megjelent a Hadtörténelmi
Közlemények első száma.
A Magyar Tudományos Akadémia és a honvédelmi miniszter szellemi és anyagi
támogatásával indult tehát útjára a magyar hadtörténetírás önálló folyóirata, mely híven
tükrözi az elmúlt száz esztendő magyar hadtörténetírásának szellemét és színvonalát,
írásaiból világosan kiolvashatók egy évszázad történelmi viharai, társadalmi megrázkód
tatásai, tudományos változásai. A Hadtörténelmi Közlemények száz éves életét fel
lendülések és megtorpanások, átmeneti törések, szünetek is jellemzik. Mutatói, bibliográ
fiái, repertóriumai őszinte képet adnak fejlődésének történetéről, eredményeiről és hiá
nyosságairól.
A Hadtörténelmi Közlemények 1954 óta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudomá
nyos folyóirataként is egyik legfontosabb műhelye és ösztönzője a magyar hadtörténet
írásnak és a hadtörténeti ismeretek közreadásának. Szerzőinek többsége történész és had
történész, de teret kaptak a hadtudomány, a régészet, a múzeológia és más tudományok
művelőinek hadtörténeti jellegű munkái is.
Az évente 4 alkalommal 45—50 nyomdai ív terjedelemben, számonként 1800—2000
példányban megjelenő Hadtörténelmi Közlemények egyéni előfizetői között megtalál
ható tanár és katonatiszt, egyszerű érdeklődő és jeles kutató. A közületi előfizetők között
vannak általános és középiskolák, egyetemek és főiskolák, tudományos intézetek és könyv
tárak, gyárak és hivatalok, a fegyveres erők és testületek intézményei, alakulatai. Előfize
tőink útján folyóiratunk eljut az ország minden megyéjébe, sok városába, nagy és kis
községébe. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a világ számos országában is előfizetik és
olvassák folyóiratunkat.
Második évszázadába lépett folyóiratunk a hazai és külföldi érdeklődésnek a szeré
nyebb pénzügyi lehetőségek közepette is legjobb hagyományai megőrzésével, a korunk köve
telményeihez való igazodással, a korszerű tudományosság igényeit kielégítő tanulmányok
kal, közleményekkel, forrásközlésekkel igyekszik megfelelni.
Tisztelt Előfizetőink előtt nem ismeretlenek a nehezebb gazdasági körülmények, ame
lyek kihatnak folyóiratunkra is. A nyomdaköltségek növekedése és a sajtótermékek árának
jelentős emelése arra kényszerít bennünket, hogy a Hadtörténelmi Közlemények év
tizedek óta igen alacsony árát az 1989. évi 3. számtól kezdve felemeljük. Egy példány ára
32 Ft lesz. Bízunk abban, hogy ez a kényszerű áremelés nem fogja az érdeklődés csök
kenését eredményezni. Kérjük olvasóinkat, hogy az eddiginél is nagyobb számban fizes
senek elő folyóiratunkra, ez nagy erkölcsi és anyagi ösztönzést és támogatást jelentene.
A Hadtörténelmi Közlemények továbbra is évente négy alkalommal, 11—12 nyomdai
ív terjedelemben fog megjelenni.
Tisztelt hazai előfizetőink!
Folyóiratunk élőfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlap
üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) : Budapest XIII.,
Lehel u. 10JA — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Tisztelt külföldi előfizetőink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Hadtörténelmi Közleményekéi külföldön a Kultúra
Külkereskedelmi Vállalat (H—1389 Budapest, Pf. 149.) terjeszti. Külföldi címekre
folyóiratunk a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) is előfizethető.
A szerkesztőség
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К НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ
Завершилось одно столетие в жизни журнала «Хадтёртенельми Кёзлеменьек».
Военно-научная Комиссия Венгерской Академии Наук 3 декабря 1887 года приняла
решение обратить свои скромные материальные средства на создание военно-истори
ческого жсурнала. В результате усилий редакционной коллегии в марте 1888 года вышел
первый номер журнала «Хадтёртенельми Кёзлеменьек».
При интеллектуальной и материальной поддержке Венгерской Академии Наук и ми
нистра обороны начал свой жизненный путь самостоятельный журнал, который
достоверно отображает дух и уровень венгерской военной историографии за истекшие
сто лет. По опубликованным на его страницах работам читатель может проследить
исторические вихри, социальные потрясения и научный прогресс за эти сто лет. В жизни
журнала «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» имели место взлеты и спады, временные
срывы и даже перерывы. Указатели, библиографии и репертории журнала дают до
стоверную картину об истории его развития, о достигнутых результатах и недо
статках.
С 1954 года «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» как научный журнал Военно-истори
ческого Института и Музея является одним из наиболее важных мастерских и сти
муляторов венгерской военной историографии, издания военно-исторических мате
риалов. Большинство авторов публикуемых на страницах журнала работ — историки,
но в журнале публикуются также и труды археологов и представителей других наук
по вопросам военной истории.
Журнал «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» выходит 4 раза в год объемом 45—50
печатных листов, тиражом по 1800-2000 экземьляров; в числе индивидуальных под
писчиков журнала — преподаватели и кадровые офицеры, научные исследователи и
просто любознательные интересующиеся. Среди ведомственных органов, подписыва
ющихся на журнал, значатся общеобразовательные и средние школы, университеты
и другие вузы, научно-исследовательские институты и библиотеки, заводы и учрежде
ния, военные училища и воинские части. Через своих подписчиков наш журнал попадает
во все комитаты страны, во многие города, большие и малые селения. Мы считаем
большим достижением, что во многих странах мира ведется подписка на наш журнал
и его читают.
Наш журнал, вступивший во второе столетие своей жизни, даже в условиях более
скромных финансовых возможностем, сумел сохранить интерес к себе и в духе
верности лучшим традициям старается ответить требованиям эпохи, публикуя
статьи, научные труды, материалы и источники.
Нашим уважаемым подписчикам не безызвестны более трудные экономические
условия, которые воздействуют и на наш журнал. Увеличение типографских расходов
и значительный рост цен на печатную продукций вынуждают нас повысить и суще
ствовавшую в течение десятка лет весьма низкую цену на журнал.
В текущем году, начиная с 3-го номера стоимость журнала устанавливается в 32
форинта. Мы надеемся на то> что это вынужденное повышение цены не повлечет за
собой снижения их интереса. Мы просим наших читателей в еще большем, чем до
сих пор количестве подписываться на наш журнал, это явилось бы большим моральным
и материальным стимулом и поддержской даял нас.
Журнал «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» и впредь будет выходить 4 раза в год,
объемом 11—12 печатных листов.
Уважаемые наши зарубежные Подписчики! Для информации сообщаем Вам, что
журнал «Хадтёртенельми Кёзлеменьек» за границей распространяет Внетнетореовое
предпиятие КУЛЬТУРА (Н—1389 Будапешт, п/я 149). На адрес подписчика за
границей на наш журнал можно подписаться также и в Бюро подписки на газеты и
журналы (ХЕЛИР).
Редакция
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AN UNSERE ABONNENTEN, AN UNSERE LESER
Im Leben der Zeitschrift Hadtörténelmi Közlemények (Kriegsgeschichtliche Publi
kationen) ist ein Jahrhundert zu Ende.
An der Ungarischen Akademie der Wissenschaften beschloß die Kommission für
Kriegsgeschichte am 3. Dezember 1887, einen Teil ihrer knappen Mittel auf die Grün
dung einer Zeitschrift für Kriegsgeschichte zu verwenden. In Ergebnis der Anstrengungen
des Redaktionsausschusses erschien die erste Nummer der Hadtörténelmi Közlemények
im März 1888.
,\
Mit der geistigen und finanziellen Unterstützung der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften und des Verteidigungsministeriums beschritt die selbständige Zeitschrift
der ungarischen Kriegsgeschichtsschreibung ihren Weg. Sie spiegelt getreu den Geist und
das Niveau der ungarischen Kriegsgeschichtsschreibung in den vergangenen hundert
Jahren wider. Aus den hier erschienenen Schriften sind die historischen Stürme, sozialen
Erschütterungen und die wissenschaftlichen Entwicklungen eines Jahrhunderts deutlich
lierauszulesen. Diese hundert Jahre der Hadtörténelmi Közlemények sind durch wieder
holten Aufschwung und Stagnation, vorübergehende Unterbrechungen und Pausen ge
kennzeichnet. Ihre Register, Bibliographien und Repertoiren vermitteln ein unverfälsch
tes Bild von der Geschichte der Zeitschift gleichwie von ihren erzielten Ergebnissen,
aber auch von ihren Mangeln.
Die Hadtörténelmi Közlemények ist seit 1954 als wissenschaftliche Zeitschrift des
Instituts und Museums für Kriegsgeschichte Anregerin und wichtige Werkstatt der un
garischen Kriegsgeschichtsschreibung sowie der Veröffentlichung kriegsgeschichtlicher
Kenntnisse. Die Mehrheit ihrer Autoren bilden Historiker und Kriegshistoriker, sie er
öffnete aber ihre Spalten auch den kriegsgeschichtlich geprägten Werken der Pfleger der
Kriegswissenschaft, der Archäologie und anderer Disziplinen.
Unter den privaten Abonnenten der Hadtörténelmi Közlemények, die vierteljährlich
in je 1800—2000 Exemplaren und in einem Umfang von 45—50 Druckbogen erscheint,
sind Lehrer und Offiziere, einfache Interessenten und ausgezeichnete Forscher gleicher
maßen zu finden. Unter den Abonnenten öffentlicher Anstalten gibt és Grund- und
Mittelschulen, Universitäten und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und Biblio
theken, Betriebe und Behörden, Institutionen der Streitkräfte und ihrer Körperschaften.
Durch die Abonnenten erreicht unsere Zeitschrift alle Bezirke, viele Städte, größere und
kleinere Gemeinden des Landes. Wir sehen es als großes Ergebnis an, daß unsere Zeit
schrift auch in vielen anderen Ländern der Welt bezogen und gelesen wird.
Die Zeitschrift, die nun ins zweite Jahrhundert ihres Bestehens trat, ist bestrebt, trotz
der bescheideneren finanziellen Möglichkeiten dem in- und ausländischen Interesse mit
der Wahrung ihrer besten Traditionen, durch die Anpassung an die Erfordernisse un
serer Zeit, mit Studien, Mitteilungen und Quellenpublikationen die den Ansprüchen der
zeitgemäßen Wissenschaftlichkeit genügen, gerecht zu werden.
Unseren verehrten Abonnenten sind die erschwerten ökonomischen Verhältnisse nicht
unbekannt, die sich auch auf unsere Zeitschrift auswirken. Die anziehenden Druckkosten
und der bedeutende Preisanstieg der Druckerzeugnisse zwingen uns, den seit Jahrzehnten
überaus niedrigen Preis der Hadtörténelmi Közlemények ab der Nummer 3 des Jahres
1989 zu erhöhen. Ein Exemplar wird 32 Forint kosten. Wir vertrauen darauf, daß
diese notgedrungene Preiserhöhung kein Nachlassen des Interesses bewirken wird. Wir
bitten unsere Leser, die Zeitschrift möglichst in einer noch größeren Zahl als bisher
zu abonnieren, das würde uns eine große moralische und finanzielle Anregung sowie
Unterstützung bedeuten.
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Die Hadtörténelmi Közlemények wird nach wie vor jährlich viermal, und in einem
Umfang von 11—12 Druckbogen erscheinen.
Unsere veherter ausländischen Abonnenten/
Zu Ihrer Information teilen wir mit, daß die Hadtörténelmi Közlemények im Aus
land durch das Außenhandelsunternehmen Kultúra — H —1389 Budapest, Pf. 149 —
vertrieben wird. An ausländische Adressen kann unsere Zeitschrift auch im Hírlapelő
fizetési és Lapellátási Iroda (Büro für Zeitungsabonnement und Zeitungsversorgung)
(HELIR) abonniert werden.
Die Redaktion

TO OUR SUBSCRIBERS AND READERS
The first century of the life of our journal came to its end. The Committee for Military
Sciences of the Hungarian Academy of Sciences decided to establish a journal for military
history on the 3rd of December 1887. Notwithstanding that the financial possibilities
were scanty the first issue of the Hadtörténelmi Közlemények (Journal for Military
History) came to light in March 1888.
The Hadtörténelmi Közlemények, published with the economic and intellectual help
of the Hungarian Academy of Sciences and the Minister of Home Defence, is the scientific
journal of the Hungarian military historiography giving a sincere picture of the spirit
and level in Hungarian military historiography of the past hundred years. Its publica
tions reflect the century's historical and social changes and the changes in scientific life.
The are upswings and bathings, temporary breakages and pauses in these years, which
can easily be observed in our repertories, bibliographies and registers.
Since 1954 the Hadtörténelmi Közlemények has been the journal of the Institute and
Museum of War History of the Hungarian People's Army and remained to give further
impulses and stimulations to publications concerning the whole circle of military history.
Most of our authors are historians and war historians but we publish writings on military
sciences, archeology etc., too and from any field dealing with the questions of war history.
Our journal is a quarterly, published in the size of 45—50 printed sheets per year ; the
number of copies reaches the 1800—2000 by numbers. There are teachers and officers of
the army, amateurs and scientific research workers, primary and secondary schools,
scientific institutions, libraries, factories; institutions and corps of the armed forces
among our subscribers. We have subscribers and readers in all counties and most of the
cities and towns of the country. It is very heartening that the Hadtörténelmi Közlemé
nyek has subscribers in many countries of the world, too.
Now we start the second century of our journal and though having more modest finan
cial possibilities than before we strive to keep our best traditions alive and we strive to
serve our subscribers and readers with publishing articles, writings and historical sources
which satisfy the requirements of modern scholarship.
The economic difficulties of our country must be known among our subscribers and
these have effect upon our journal, too. The printing bills and prices of typographical
matters are increasing and this is why we have to raise the price of journal form the
3rd number of this year. One copy will cost 32 Fts. We hope this inevitable rise of price
will not effect on decrease of the interest which our subscribers and readers take in the
Hadtörténelmi Közlemények. We ask you to renew your subscriptions and we ask for
new subscriptions as well ; the increase of the number of subscriptions would mean a great
stimulation for us.
We continue to publish our journal as a quarterly in the size of 11—12 printed sheets
by numbers.
Our foreign subscribers must know that the Hadtörténelmi Közlemények is distri
buted by the "Kultúra Külkereskedelmi Vállalat" (Kultúra Foreign Trade Company)
H—1389 Budapest, Pf. 149. Hungary. So far as foreign addresses are concerned, sub
scriptions can be done at the Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda (Subscription and
Distribution Office for Journals) (HELIR), too.
The Editorial Board
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FELHÍVÁS
A magyar nép, megpróbáltatásokkal terhes történelme
során, számtalanszor vált áldozatává pusztító háborúnak.
Századokon át alig akadt nemzedék, amelyet ne tizedeltek
volna meg a fegyverek. Különösen sok vért és életet köve
teltek nemzetünktől a XX. század háborúi. Családok mil
liói borultak gyászba elpusztult szeretteik miatt; száz
ezrek vesztek el úgy, hogy a sír sem maradt fenn, ahol
az emlékezők a kegyelet virágait elhelyezhetnék.
A Zrínyi Katonai Kiadó, valamint a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum arra vállalkozott, hogy nevük és adataik öszszegyűjtésével és kiadásával állítson emléket az első és
második világháborúban áldozatul esett honfitársainknak.
Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy
a második világháború magyar katonai és polgári áldoza
tait, csupán a levéltári forrásokra támaszkodva, megkö
zelítőleg sem tudjuk megismerni. Az elesett és fogságban
meghalt katonákról, az elhurcolt és soha vissza nem tért
polgári személyekről nagyon kevés adat áll rendelkezésre.
Ugyanakkor - és ezt sok jó példa bizonyítja - a községek
ben és városokban egy vagy több lelkes kutató, helytör
ténész, a helyi nyilvántartásokra és az élő emlékezetre
alapozva, képes a veszteségek megbízható felmérésére.
Ezért ismételten a társadalom segítségét kérjük. Fel
hívjuk mindazokat, akik községeinkben, városainkban, fő
városunk kerületeiben szívükön viselik az áldozatok em
léke megörökítésének ügyét; az állami és társadalmi szer
veket, honismereti bizottságokat, helytörténészeket, hogy
kollektív vagy egyéni munkával járuljanak hozzá a feladat
megoldásához, állítsák össze a helység, kerület katonai és
polgári veszteségeinek adatait.
E hatalmas munkát egyetlen országos központból köz
vetlenül segíteni nem lehetséges, ezért kívánatos, hogy
megyei szinten a feladatra társadalmi bizottságok alakul
janak. A Magyar Néphadsereg a társadalmi bizottságok
tevékenységét megyénként egy titkári feladatokat ellátó
személy megbízásával és az adminisztratív munka felté
telének megteremtésével fogja támogatni.
A helységekben folytatandó felmérésben szükséges kér
désekről a Hadtörténeti Intézet és Múzeum az országos
sajtó útján ad tájékoztatást.
Hisszük, hogy felhívásunk megértésre és támogatásra
talál.

Ára: 32 Ft

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:
1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés"
kívánalmainak.
2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve — új
szerző esetében — külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munka
helyét, beosztását és tudományos fokozatát.
3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegé
szítésekre) már nincsen lehetőség.
4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5—2,5 íves kéziratot tekinti — a jegy
zetapparátussal együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok m i a t t nehezen
tudunk közölni. (Egy ív: 22 géppel írt oldal, oldalanként 28 sorral, soronként 65 leütéssel.)
5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatot is az első pél
dánnyal azonos — nem másoló — papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel.
Az esetleges javításokat a második és harmadik példányra is kérjük rávezetni.
6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab
számokkal számozza, a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással.
7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak
olyan kivételes esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus le
het.
8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történ
jék. A hivatkozott mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője
és pontosan tüntesse fel a levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat.
9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és
könyvcímek kivételével.)
10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és ide
gen nyelvű kiadványok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt
kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg.
11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot foga
dunk el. A szerző a számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz,
feltüntetve minden ábra és táblázat hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban
pedig a táblázatok és ábrák helyét.
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TANULMÁNYOK

E M B E R GYŐZŐ

A MAGYAR KATONAI HATÁRŐRVIDÉK ÉS AZ OSZTRÁK ÁLLAMTANÁCS
1761—1768

Az 1761-ben szervezett osztrák államtanács magyarországi politikáját kutatva
közelebbről megismertem a magyar katonai határvidék működését a jelzett évek
ben.
Amíg a határőrvidéket 1869 augusztusában fel nem oszlatták, a magyar és főleg
az osztrák történetírás bőven foglalkozott vele. Többet és hasznosabbat tudhatott
volna meg, ha az államtanács iratait, azok közül az ún. votumíveket használták
volna. 1945 óta ezt már nem tehetik meg, mert a vidékre menekített anyag meg
semmisült.
Az osztrák államtanács megszervezését Kaunitz államkancellár javasolta Mária
Teréziának, még amikor a hétéves háború javában folyt, de kudarca már előre lát
ható volt. Feladata a monarchia kormányzatának az átszervezése lett, amit Kaunitz
irányított. Működését 1761 elején kezdte meg 3 miniszterrel, 3 tanácsossal és admi
nisztratív személyzettel.
Rangban felfelé haladva a 3 tanácsos és a 3 miniszter a következő volt : Anton
Stupan báró, Ägidius Borié báró, Heinrich Blümegen gróf, Friedrich Wilhelm Haugwitz gróf, Leopold Daun gróf, Wenzel Kaunitz herceg, államkancellár.
Az államtanács az uralkodó tanácsadó testülete volt, más feladata nem lehetett.
Kivétel volt ez alól Kaunitz, aki a külügyeket a maga számára tartotta fenn, de
egyben a belügyeknek is a legtekintélyesebb irányítója maradt. Daun is megszegte
a szabályt, az udvari haditanács de facto vezetésével.
Mária Terézia gondosan átnézte az államtanácstól hozzá érkezett javaslatokat,
amelyeket nem mindig fogadott el, hanem a maga feje szerint is döntött.
József trónörökös részt vett az államtanács ülésein, Kaunitz és Borié hatása
uralkodó korában is megmutatkozott rajta.
Magyar tagja az államtanácsnak Mária Terézia idejében nem volt. Tagjai közül
Borié ismerte legjobban a magyarországi viszonyokat, a katonai határőrvidék kér
déseivel és ügyeivel ő foglalkozott a legtöbbet.
A levéltári jelzet a kérdéses votumív iktatószámát és évét, azaz levéltári helyét
tünteti fel. A kommentár a kérdéses votumívhez fűződő magyarázat, pl. egy ma
gyarra fordított szöveg idegen nyelvű eredetije, vagy bármilyen szöveg érthetőbbé
tétele.
*
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Az ország integritása
A magyar országgyűlések az ország különböző részeinek közigazgatási egyesítését
(reinkorporáció) állandóan követelték, de az uralkodó következetesen ellenezte. Ezt
az elutasító álláspontot az államtanács is a magáévá tette.
Amikor az 1764. évi országgyűlés rendjei a sérelmek és kívánságok között a viszszacsatolást is felhozták, Stupan ezt a kérdést a legkényesebbek közé sorolta. Ez a
pont, mondotta, a legfontosabbak közé tartozik, ebből közigazgatási és gazdasági
szempontból egyaránt súlyos következmények származhatnak. Nyíltan természete
sen nem utasították el a kérést, hanem jellemző, mindent mondó semmitmondással
tértek ki előle: amennyiben a közjó megengedi, igyekezni fognak a rendeket meg
nyugtatni. 1
Borié azt vallotta, hogy a magyar igényeket ne szavakkal, hanem tettel szerel
jék le.2
Amikor 1761 elején Kaunitz rendszerbe foglalta ennek a politikának az alapel
veit, szabályként állapította meg, hogy a magyar királyság különálló részeit ne
csatolják az anyaországhoz, a magyar befolyást ezekre a részekre mindenképpen
akadályozzák meg, a monarchia egységesítését ezzel kezdjék, hogy az anyaországot
azután annál könnyebben alakíthassák át. 3
Ugyancsak az 1764-es országgyűlés alkalmából kelt ki Borié erélyesen a horvát
bán javaslata ellen, aki azt indítványozta, hogy a varasdi határőrvidéket csatolják
vissza Horvátországhoz. A javaslatot, írta, csírájában fojtsák el.4
Borié vissza akarta váltani a szepesi városokat, valamint két dalmát szigetet:
Chersót és Vegliát a Zrínyi és Nádasdy iratok segítségével. Ezt nem tudta elérni.5
Célul tűzte ki, hogy az ország minél nagyobb területét kivonja a rendi befolyás
alól. Ennek a nagyvonalú elgondolásnak egyik ága az a terv volt, hogy a horvát
szlavón határőrvidék folytatását az ország egész déli és keleti határvonalán épít
sék ki. Ennél a gondolatnál jelentős szerepet játszott a török és az orosz veszély.
Az udvar a támadástól komolyan félt, a védekezésre a legmegbízhatóbb eszköznek
a határőrség kiegészítését tartotta. 6
A török támadás veszélye Boriét is aggasztotta, a délvidék megerősítésére rész
letes javaslatot készített. 7
Borié elgondolásának másik ága az volt, hogy a határőrvidék polgári közigazgatás
(provinciale) alól katonai igazgatás (militare) alá kerül, közvetlenül az udvar rendel
kezési körébe.
A két ág együttes hatásának tulajdoníthatjuk, hogy az 1760-as években a bánáti
és az erdélyi határőrséget megszervezték és a horvát-szlavónnal kötötték össze, egy
ben a Duna és a Tisza találkozásánál csajkás kerületet is életre hívtak a megszün
tetett marosi és tiszai kerületek határőreiből. Borié nemcsak délen, hanem Máramarosban, sőt Lengyelországban és Szilézia felé is felvetette a határőrség gondo
latát. 8

1
2
3
4
5
6
7
8

Staatsrat (a továbbiakban: SE) 2743/1764.
SR 1027/1764.
SB, 1903/1761.
SE, 3079/1764.
SE 2451/1764., 2357/1764.
SE 842/1765.
SE 915/1761.
SE 266/1763., 500/1763., 236/1763., 665/1766., 1117/1766.
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Az orszckj határőrvidékei
Erdély és a Bánát mellett a katonai határőrvidék volt a Mohács előtti Magyar
országnak az a harmadik szerves része, amelynek teljes visszacsatolása a török
kiűzése után elmaradt.
A katonai határvidék kialakulásának a XVI. és XVII. században, sőt még a
XVIII-ban is, amíg a Bánát még török uralom alá tartozott, katonai oka és célja
volt : védekezés a török támadással szemben. Ezért szerveztek határőrséget először
Horvátországnak és Szlavóniának a török hódoltság alá nem került nyugati részé
ben. Az 1699-ben kötött karlócai béke után, amikor a Bánát kivételével az ország
egész területe felszabadult, a határőri szervezetet Szlavónia keleti részében, továbbá
a Bánát nyugati és északi határa mentén is kiépítették. Az utóbbi két határőrvidé
ket, a tiszait és a marosit, a Bánát felszabadulása, az 1718-ban kötött passzarovici
béke után, megszüntették, visszacsatolták Magyarországhoz. A horvátországi, vala
mint a Bánátig húzódó szlavóniai azonban megmaradt katonai kormányzat alatt.
A Bánátban már a visszafoglalás után megkezdődött a határőrség kibontakozása,
nagyobb méretekben és sokkal rendszeresebben azonban csak az 1760-as években
került sor a megszervezésére. Erdélyben az 1760-as évek első felében szervezték meg
a határőrséget, korábban ilyen szervezete ennek az országrésznek nem volt. Különös
gondot fordítottak az 1760-as években a régi, a horvátországi és a szlavóniai határ
őrvidékek fejlesztésére.
Megállapíthatjuk, hogy az 1760-as években új szakasza kezdődött a katonai
határőrvidékek történetének. Ebben döntő szerepe volt az államtanácsnak, a tanács
adó testület Magyarországról vallott nézeteinek, a fentiekben már vázolt magyar
politikájának, amelynek fő célja a monarchia egységének a biztosítása volt. E cél
érdekében az államtanács arra törekedett, hogy Magyarország minél nagyobb terü
letét kivonja a rendi befolyás, a magyar alkotmány érvénye alól.
Kétségtelen, hogy a rendi befolyás, a magyar alkotmány érvénye a katonai határ
őrvidéken volt a legteljesebb mértékben kizárva. A határőrvidékek teljesen ki vol
tak véve a polgári kormányzat (provinciale) alól, minden vonatkozásban katonai
kormányzat (militare) alatt állván, közvetlenül az udvar rendelkezési körébe tartoz
tak, amely berendezésüket a maga elgondolása szerint akadálytalanul valósíthatta
meg.
E körülménynek nem kis szerepe volt abban, hogy az államtanács annyira szor
galmazta a határőrvidékek és a határőrségek megszervezését azokban az ország
részekben is, a Bánátban és Erdélyben, amelyek el voltak szakítva az anyaország
tól, amelyekben a rendi befolyás, a magyar alkotmány érvénye jóval kisebb volt,
mint a szűkebb Magyarországon, de azért megvolt.
Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy az államtanácsot csak politikai
szempontok, a monarchia egységének az érdekei vezérelték, amikor új határőr
vidékek létesítését, a régiek továbbfejlesztését szorgalmazta. A katonai szempont,
a határok védelme ellenséges támadással szemben, továbbra is jelentős szerepet ját
szott.
Ilyen támadás veszélye elsősorban dél és kelet felől, a török és az orosz birodalom
részéről fenyegetett. Borié mindjárt az államtanács megalakulása után részletes
javaslatot dolgozott ki a Délvidék megerősítésére a török ellen. A javaslat arról
tanúskodott, hogy a török támadás veszélyét komolynak tartotta. 9 Kelet felől tatár
támadásról több ízben érkeztek riasztó hírek. Kaunitz 1766-ban egy újabb porosz
háború lehetőségét vetette fel. Ebben az esetben, írta, nem lehet Magyarországból
kivonni a teljes katonaságot. Legalább 30 000 embernek az országban kell maradnia.
9 SR 915/1701.
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Emiatt helyeselte a szlavóniai határőrség gyarapítását, de csak számbelileg, nem
pedig területileg.10
Katonai és politikai meggondolások egyaránt arra indították az államtanácsot,
hogy a katonai határőrvidékek kérdéseivel behatóan foglalkozzék, és eközben a
határőrök részére a lehető legkedvezőbb létfeltételeket biztosítsa.
Az utóbbiakra vonatkozóan Kaunitz 3 fő elvet szögezett le. 1. A politika, írta
votumában, és az uralkodó saját érdeke mindenképpen azt követeli meg, hogy a
határőrök helyzetét, amennyire csak lehetséges, megkönnyítsék, és kivétel nélkül
minden megterheléstől mentessé tegyék, hogy így más uralom alatt jobb és tűrhe
tőbb sorsot ne találhassanak, ami kivándorlásra csábíthatná őket. 2. A határőrök
nek azokat a szolgáltatásait, amelyek jogos panaszra okot nem adnak és ellátásukat
nem rövidítik meg, sohase tekintsék kincstári jövedelemnek, hanem kizárólag és
közvetlenül az ő javukra és ellátásuk javítására fordítsák. 3. A fenti elveket a határ
őrség tudomására kell hozni, és meg kell győzni arról, hogy azok érvényesülnek is.11
A következőkben áttekintjük, hogy a fentiekben vázolt államtanácsi politika
elvei a gyakorlatban miként érvényesülnek a határőrség egyes vidékein.
Minden határőrvidék a bécsi udvari haditanács főhatósága alá tartozott, és külön
parancsnokkal rendelkezett. A határőrvidékeket ezredekre osztották, minden ezred
nek is saját parancsnoka volt.
A horvátországi, a szlavóniai és a bánáti határőrvidékek zárt területeket alkot
tak, amelyeken csak határőrök éltek. Az erdélyi határőrvidéknek ezzel szemben
nem volt elkülönült, zárt területe, a határőrök és a polgári lakosok helységei keve
redtek egymással.
A két legrégebbi határőrvidék a horvátországi és a szlavóniai volt. A horvát
országi nem is egy, hanem három különálló vidéket jelentett, a varasdit, a bánit
és a károlyvárosit.
A varasdi a Dráva és a Száva között feküdt, Körös és Zágráb városoktól keletre.
Két ezrede volt, a szentgyörgyi és a körösi.
A báni a Szávától délre feküdt, a Kulpa és a Száva, valamint az országhatár
között. Parancsnoka a bán volt, két ezrede az 1. és a 2. báni.
A károlyvárosinak volt a legnagyobb területe, ugyancsak a Szávától délre, a
Kulpától le a tengerpartig. Négy ezrede volt, a szluini, az ogulini, az otocsáci és a
likai.
10 SE, 2894/1760. A bécsi udvari kamara, az udvari haditanács, a magyar kancellária és báró Beck tábornok 1766.
augusztus 28—29-én tartott közös tanácskozásukról tett előterjesztésükben a szlavóniai határőrvidék ügyeivel fog
lalkoztak. Borié: A katonai kormányzat helytelenül cselekszik, amikor arra törekszik, hogy a határőrségnek minél
több területet szerezzen. így az adóalapot gyengíti, amit nem szabad megengedni. A haditanácsnak a következőket
kell meghagyni :
A határőrség területén ne legyen műveletlen föld.
Passoc és Kamendin praediumokat népesítsék be, ültessenek erdőket, főleg eperfákat.
A Száva áradásait akadályozzák meg.
A földművelést javítsák.
A városokban a lakosság ne földműves, hanem iparos legyen._
Kaunitz: Magyarország védelme különös figyelmet érdemel. Űj porosz háború esetén nem lehet Magyarországból
kivonni a teljes katonaságot. 30 000 embernek legalább Magyarországon kell maradnia, ezek közül 15 000 rendes
katona kell legyen. Ezek nem lehetnek németek, mert a magyar erődök a németek temetői. Emiatt helyesli a határ
őrség gyarapítását, ha az számbelileg történik, nem pedig területileg, ami az országok szétforgácsolódását eredmé
nyezi és a népesség rovására van.
11 SB 1091/1768. Az udvari haditanács 1768. április 30-án kelt előterjesztésében a károlyvárosi határőrparancs
nokság ügyeivel foglalkozott.
Borié: Részletes véleményt terjeszt elő.
Kaunitz: A főelvek a következők:
1. Die Politique und das eigene allerhöchste Interesse allerdings erforderen, die Gränitzer überhaupts soviel nur
immer thunlich zu erleichteren, und in einem von allen Bedruckungen ohne Ausnahme befreyten Stande dergestalt
zu erhalten, dass sie unter einer andern Herrschaft nicht etwa ein besseres und leidentlicheres Schieksall finden, und
also zu Emigarationen angereizet werden mögen.
2. Dass diejeningen Abgaben, welche von ihnen, ohne einige Ursache zu befugten Beschwerden zu geben, und
ihren Nahrungsstand zu verkürzern, gehoben werden können, niemalen als ein Cameral-B-evenu angesehen, sondern
einzig und allein und unmittelbar zu ihren und ihres Nahrungs-Standes Besten angewendet werden.
3. Ezt tudtára kell adni a határőrségnek és meg kell róla győzni.
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A szlavóniai határőrvidék a varasdi és a báni folytatásaként vonult a Száva
északi partján egészen a Dunáig, Péterváradig, illetve Belgrádig. Három ezrede
volt, a gradiskai, a brodi és a péterváradi.
1764-ben — a magyar országgyűléssel kapcsolatos udvari tárgyalások során —
a horvát bán azt javasolta, hogy a varasdi határőrvidéket csatolják vissza Magyar
országhoz, továbbá hogy török háború esetén ő legyen a főparancsnok. Boriét fel
háborította ez a javaslat. Számomra, írta votumában, teljesen érthetetlen, hogy a
magyar főtisztségek viselői miként képzelhetik, hogy az udvar olyan kevéssé ismeri
•a, magyar ügyeket és lát beléjük, hogy javaslataik rejtett szándékait nem veszi
észre. A bán mindkét kívánsága káros. Az elsőt már elutasították, a másodikat is
csírájában kell elfojtani, mert ha az országgyűlés elé kerül, a magyar gondolkodás
mód érvként fogja felhasználni.12
Stupan is ellenezte a varasdi határőrvidék visszacsatolását. A varasdi határőrök,
írta, a legjobb katonák. A visszacsatolás esetén kivándorolnának, ami katonai és
népesedési szempontból egyaránt káros lenne.13
A bánnak katonai szempontból tulajdonképpen igaza volt, amikor a varasdi
határőrvidék visszacsatolását javasolta. Ez a határőrvidék eredetileg a belső-auszt
riai tartományokat védte a kelet felől fenyegető török támadás ellen, abban az idő
ben, amikor a török még benn volt az országban. A török kiűzése után támadása
kelet felől már nem fenyegetett, a dél felől fenyegető veszély ellen elegendő védel
met biztosított a károlyvárosi, a báni és a szlavóniai határőrvidék, nem is szólva a
bánátiról.
A varasdi határőrvidékre az 1760-as években már nem annyira katonai, hanem
sokkal inkább politikai szempontból volt szükség, azért, hogy az udvar a magyar
rendektől függetlenül fejleszthesse, tehesse az egységes monarchia részévé. Ebben
az esetben az államtanács számára a politikai szempont sokkal fontosabb volt, mint
a katonai. Magyarország számára a visszacsatolás lett volna a kívánatos, a monar
chia számára azonban nem. Ami pedig a terület lakosságát illeti, számukra az volt
az előnyösebb, ha határőrök maradnak, és nem lesznek földesúri jobbágyok, vagy
nem hagyják el otthonukat, mint ahogy a tiszai és a marosi határőrvidék vissza
csatolásakor sok ottani határőr tette.
Visszatérve e kis kitérő után a határőrséghez, mint a magyar vonatkozású ügyek
ben általában, ennél is Borié volt az államtanácsnak az a tagja, aki a legalaposab
ban, legrészletesebben foglalkozott vele, hogy milyen legyen a határőrvidékek beren
dezése.
Az udvari haditanács 1764. július 4-én kelt előterjesztésében foglalkozott a szlavón
és a horvát, határőrvidék helyzetével. Borié pontokba foglalta, hogy milyen intéz
kedéseket tart szükségesnek a határőrség viszonyainak a megjavítására.
1. A határőrvidéken lakó asszonyok számát is ki kell mutatni.
2. Ki kell mutatni a kereskedők, az iparosok és a cigányok számát. Az iparosokét
mesterségek szerinti megoszlásban. Fel kell tüntetni, milyen iparos hiányzik.
3. Meg kell vizsgálni, nem lehetne-e a cigányokat letelepíteni.
4. Kimutatást kell készíteni a szabad községek lakosságáról.
5. A szabad községek számát a Száva mentén kell szaporítani, a kereskedés érde
kében.
6. Jelentést kell készíteni az élelmezési és az ipari ellátottság növelésének lehető
ségéről.
7. Mérnökök, elsősorban Fremaut, tegyenek javaslatot, hogyan lehetne a péter
váradi kerületben a víz- és fahiányon segíteni, a telepítés érdekében.
12 SR 3079/1764.
13 SE, 3092/1764.
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8. Pahol praediumot a péterváradi kerületben be kell telepíteni.
9. A határőrvidéket egészen katonai igazgatás alá kell venni. A magánosok birto
kait más helyen fekvő kamarai birtokokra kell átcserélni.
10. A határőr lovasságot nem csökkenteni, hanem növelni kell, hogy a rendes
lovasságot lehessen idővel csökkenteni.
11. Ügyelni kell, hogy sok pópa ne legyen a határőrvidéken.
12. Kimutatás kell a katolikus papokról, iskolamesterekről. Invalidus altisztek
lehetnek iskolamesterek. Németek legyenek.
13. A templomokat, paplakokat, tanítói házakat jó állapotba kell hozni. A temp
lomok felszereléséről is gondoskodni kell. A költségek 1/3-át a kincstár fedezze,
2/3-át a lakosság.
14. Minden ezred mellett létesüljön német piarista iskola. Németet, latint, szám
tant, mértant, fizikát, különösen pedig morált és kamarai tudományokat tanítsa
nak. A költségeket a határőrvidék jövedelméből kell fedezni, ennek úgyis ez a ren
deltetése. Ha a nép erkölcse javul, a jövedelem is emelkedni fog. Különösen a makkoltatási pénzt lehet erre a célra fordítani, azt a nép úgysem szívesen adja. Hasonló
képp a büntetéspénzeket, fiskalitásokat, hogy szolgáltatásuk szívesebben történjék.
15. Ilyen iskolákat a szabad községek is létesítsenek, de csak kis kincstári támo
gatással.
16. Készüljön jelentés a jövedelmek aránytalanságának az okáról.
17. Vendéglők, sörfőzők legyenek. Utóbbiak jövedelme regale legyen, de bérbe
adva.
18. Kivételek ne legyenek.
19. A szőlőművelés ne legyen több a kelleténél, ne menjen a földművelés rová
sára.
20. A bevált bécsi példát követve ültessenek burgonyát, ez mindig jól terem.
A parancsnokok törődjenek a földművelés javításával, erről minden év végén tegye
nek jelentést.
21. A tisztek ne kapjanak a kelleténél több fát, ez ártana az erdőknek.
22. Létesítsenek fűrészmalmokat, így a fát kímélik, az építésre alkalmasabb lesz.
23. A Száva kiöntéseinek megszüntetésére tervet kell kidolgozni, Fremaut tanácsa
alapján.
24. A katonai ruhaszállítás ne legyen monopólium. A lakosságot ösztönözni kell,
hogy maga készítse a katonaruhát.
25. Az invalidus alaphoz a közlegények is járuljanak hozzá.14
Egy pár nappal később, 1764. július 25-én kelt udvari haditanácsi előterjesztés
báró Beck károlyvárosi és varasdi határőrparancsnok működéséről számolt be.
Borié ehhez is tanulságos észrevételeket fűzött, habár Beck tevékenységével nagyon
elégedett volt.
Javasolta, hogy a katonaság a fát kereskedőknek adja el, a további forgalmat
azok bonyolítsák. Ugyanígy a dohánykereskedést külföldre, belföldön pedig a kincs
tár kezére kellene juttatni.
A gyárakról a kereskedelmi tanács véleményét kell kérni, hogy a monarchia más
országai szempontjából káros gyárak ne létesüljenek. Gyapot-, kender-, lenszövéssel,
faárukkal lehetne kezdeni.
A tanulmányügy fejlesztésére évi 3000 forintot kell Beck rendelkezésére bocsátani.
A jövedelmet Beck további hasznos befektetésekre fordítsa.
A traverina nevű területet, amelyet a velenceiek legelőnek bérelnek, be kell telepí
teni.
A kereskedés szempontjából mindkét határőrterület nagyon fontos. A károly14 SR 1912/1764.
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városi a tenger mellett fekszik, a varasdi közvetíti a magyarországi forgalmat.
A földművelés, ipar és kereskedés kérdéseiről külön jegyzőkönyvet vezessenek, és
terjesszék azt a kereskedelmi tanács elé, amely egy biztossági ügyekkel foglalkozó
haditanácsi tanácsos bevonásával mondjon róla véleményt.
Az új jövedelmekből 10 éven át évi 2000 forintot fordítsanak alaptőke létesíté
sére, ami nélkül nincs kereskedelem.15
Az udvari haditanács 1764 nyarán gyors egymásutánban készítette a horvát
szlavón határőrvidékkel foglalkozó előterjesztéseit. Augusztus 9-én kelt felterjesz
tésében a szlavóniai határőrség kérdéseivel foglalkozott. Ehhez is Borié fűzött ugyan
csak figyelemre méltó megjegyzéseket.
Ipari központokat kell létesíteni, ahonnan a vidéket iparosokkal el lehet látni.
Invalidusok felelnek meg erre a célra.
A Száva-menti erdőket értékesíteni kell a magyarországi fahiány leküzdésére.
Néhány fiatalember jöjjön a bécsi fagyárba tanulni. Faáruk számára Törökország
jó piac.
Városokat kell létesíteni, így a lakosság nem fog a török kereskedőkre szorulni.
A városok nincsenek a katonai szervezet hátrányára.
Selymet, kendert és lent kell termeszteni és szőni, jutalmat adni, a jövedelemből
tőkét létesíteni.
A határt meg kell erősíteni, a határőrség szervezete tisztán katonai legyen.
A határőrök vallásában az államra nagy veszély rejlik. Lelkészekre van szükség,
minden faluban iskolamesterre. Erre a célra fel lehet használni :
1. a cassa parochorumot,
2. gazdag apátságok jövedelmét néhány évre, amit gyakran tunya és kényelmes
személyek élveznek,
3. a határőrvidéknek a katonai szükségletet meghaladó jövedelmét,
4. magyar kolostorok saját költségükön küldött térítőit.
Német piarista tanítók kellenek.
Minden ezrednek legyen orvosa.
Gazdasági bizottság alakuljon. Minden évben 150 forint jutalmat kapjon a leg
jobb javaslat. 16
Boriénak ezekből a votumaiból tisztán meghatározható az államtanácsnak a
katonai határőrvidékeket illető elgondolása, politikája.
A legjellemzőbb, hogy katonai kérdések szinte egyáltalában nem szerepelnek
ebben az elgondolásban, azon kívül, hogy a határt meg kell erősíteni, hogy a határ
őrség szervezete tisztán katonai legyen, a határőrvidéken csak határőrök éljenek,
meg hogy a határőr lovasság számát nem csökkenteni, hanem növelni kell.
Borié votumaiból az derül ki, hogy a határőrségnek elsősorban gazdasági jelentő
séget tulajdonít, gazdasági fejlődését, megerősödését tartja a legfontosabbnak. A
földművelés fejlesztésén kívül nagy súlyt helyez az iparosodásra, a kereskedésre, a
közlekedésre, a népesség növelésére, telepítésekre, társadalmilag a szabad közsé
gekre, városok kialakulására, nem különben az egészségügyre.
Igen fontos momentum ebben a gazdaságpolitikában, hogy a határőrvidéket nem
tekinti önérdekű gazdasági egységnek, hanem figyelembe veszi kapcsolatait a mo
narchia más részeivel, köztük a magyar anyaországgal is. A határőrvidéknek saját
gazdasági érdekeit alá kell rendelnie az egész monarchia gazdasági érdekeinek. Csak
olyan gyárakat létesíthet, amelyekkel nem sérti a monarchia más országainak az
érdekeit.
Nagyon tanulságos, hogy Borié a határőrvidéken ugyanazt a gyárpolitikát érvé
nyesíti, mint Magyarországgal szemben.
15 SR 2061/1764.
16 SR 2188/1764.

— 481 —

A gazdasági fejlesztés mellett nem marad el a vallás, az oktatás és a nevelés, az
erkölcs ügye sem. Boriét aggasztotta, hogy a határőrök ortodoxok voltak. Minél
több katolikus lelkészt és tanítót szeretett volna közöttük látni. A gyakorlati isme
retek mellett a német, sőt a latin nyelv oktatását is szükségesnek tartotta, a magya
rét azonban nem.
A gyakorlati, az anyagi kérdések iránti fogékonyságát tanúsítja, hogy nem mu
lasztja el megjelölni, milyen célokra, milyen forrásokból, milyen összegeket bizto
sítsanak. Vallási célokra nem habozott a magyarországi cassa parochorum, a gazdag
apátságok pénzét is igénybe venni.
Az 1760-as években többször felvetődött az a kérdés, hogy a horvát és a szlavón
határőrvidék területét kell-e növelni vagy sem, s ha igen, miként.
A terület növelésének egyik lehetőségét a horvát határőrvidék számára a Károly
út vidéke kínálta. Ez az út, amely még III. Károly idejében épült, és amelyet károlyvárosi útnak is neveztek, Károlyvárost kötötte össze Fiúméval. Jelentősége nem
annyira katonai volt, sokkal inkább gazdasági, a magyarországi árukivitel haladt
rajta a tenger felé. A forgalom növekedését gátolta, hogy környékén kevesen laktak,
rablók garázdálkodtak. Az illetékes hatóságok ezen telepítéssel szándékoztak segí
teni.
Johann Bartenstein báró 1761. augusztus 28-án kelt felterjesztésében foglalkozott
az út vidéke betelepítésének a kérdésével.
Borié igen fontosnak ítélte a kérdést. Önmagában is fontos, írta votumában, és
megérdemli a legfelsőbb figyelmet, még fontosabbá teszi az a körülmény, hogy ezen
a vidéken át halad a magyar kereskedelem útja Fiume, Porto Re és Buccari felé.
Nemcsak egy útról és annak vidékéről van szó, hanem egy új provincia létesítéséről,
a monarchia erőinek tekintélyes növeléséről a kereskedelmileg fontos tengerparton.
Új provincia létesítése lassú munka, költséges. Szükséges, hogy a reá vonatkozó
általános elgondolás idejében kialakuljon, és a munka annak alapján rendszeresen
haladjon.
Ajánlotta, hogy a telepítésben ne csak az állami szervek, hanem a helyi birtoko
sok is vegyenek részt.
Az első kérdésnek azt tartotta, hogy kiket telepítsenek, a telepesek milyen nem
zetiségűek legyenek. Bartenstein románok és horvátok telepítését javasoltai Borié
egyetértett a kereskedelmi igazgatósággal abban, hogy a román és a horvát nép a
telepítésre nem alkalmas. Nézetét meg is indokolta. A románokat és a horvátokat
inkább határőri szolgálatra tartotta megfelelőnek. Telepeseknek német invaliduso
kat ajánlott.
Kaunitz azt indítványozta, hogy az uralkodó a kérdéses területet sajátítsa ki és
belőle új és önálló provinciát létesítsen. Adja egyes személyek birtokába. A telepí
tést azok végezzék, a kincstár így mentesül a költségektől. A románokat Kaunitz
sem tartotta megfelelő telepeseknek.
Kaunitz indítványával Borié, Blümegen és Haugwitz egyetértett. Stupan is, de
aggályát fejezte ki, hogy Horvátország nem fog a provincia létesítésével egyetér
teni, és hogy birtokosokat nehéz lesz találni.17
Az új provincia kialakítását Kaunitz azért nem tartotta nehéznek, mert a kér
déses terület nagy része már állami tulajdonban volt, részben a bancodeputatio,
részben az invalidus intézet kezén. A további birtokok megváltása 15 000 forintot
17 SR 1940/1761. Űj provincia létesítése lassú munka, költséges. Nöthig aber will es seyn, dass die diesfaltige Ge
neral Idee in Zeiten gefasset werde, damit man sodann nach einem Systemata arbeiten könne.
Egyetért a kereskedelmi igazgatósággal abban, hogy a román és a horvát nép a telepítésre nem alkalmas. Ich halte
weiter davor, dass es bedencklich wäre diese Nation weiter als zu der Bewehrung deren Granitzen zu gebrauchen.
A német telepítés könnyen történhetnék.
Nicht diensam, weilen das Volck dieser Strassen das ungarische Commercium zur See in guter Bedienung deren
Beysenden, in Beförderung deren Transporten, und in selbstiger Antheilnehmung an dem Commercio emporbringen
solle, amire a román és a horvát nép nem alkalmas.

— 482 —

igényelt volna. Ezt az összeget azonban nehéz volt biztosítani, ezért 1762-ben
Kaunitz maga javasolta, hogy a megváltást halasszák a háború utánra. Ezzel a
kérdés jó időre lekerült a napirendről.18
Az állami kancellária 1766. június 21-ón arról értesítette az utalkodót, hogy
Hamburgból ajánlat érkezett 10 000 németnek Magyarországba történő településére.
Stupan szerint valószínűleg luxemburgiakról van szó, akiket orosz emissariusok
csábítottak, de megtudták, hogy Magyarországon jobb a telepesek sorsa. Felvetette,
hogy a Károly út vidékén szükség van telepesekre.
Borié úgy nyilatkozott, hogy a telepesek megszerzése érdekében mindent el kell
követni, a költséget nem szabad sajnálni, hiszen a lakosság számától függ az állam
hatalma és gazdagsága. A Bánátba és a kamarai birtokokra javasolta a telepítést.
'Négy évvel korábbi nézetével ellentétben most úgy látta, hogy a Károly út vidékére
nem lehet németeket telepíteni, mert az terméketlen. Oda inkább a nyomorúsághoz
szokott krajnaiakat lehet irányítani, ahelyett, hogy Velencébe mennének.
Borié megragadta az alkalmat, és újra felvetette a Károly út vidékén fekvő horvát
birtokok kérdését. Ezeket, írta, meg kell vásárolni, és a határőrvidékhez csatolni.19
A horvát birtokok megváltására tulajdonképpen nem a határőrség, hanem a
kereskedelem miatt volt szükség. Báró Koller, az illir udvari bizottság elnöke, 1767.
október 13-án kelt előterjesztésében horvátországi kereskedelmi kérdésekkel, a többi
között a károlyvárosi út ügyével foglalkozott.
Az út Károlyváros és Novigrad közötti szakasza ekkor a militare kezén volt, azaz
katonai igazgatás alatt állott. A Fiume és Verbosco közötti szakasz a commercialehoz tartozott, azaz a kereskedelmi tanács igazgatása alá. Ezen a két szakaszon már
lehetett árut szállítani. A középső szakasz azonban, a Novigrad—Basilievo—Ver
bosco vonal, használhatatlan volt, mert részben horvát, részben pedig magyar
nemesi birtokon vezetett keresztül.
A tenger felé haladó kereskedelmi forgalom biztosítására nemcsak a károlyvárosi
út mentén fekvő horvát és magyar nemesi birtokok megváltása látszott szükséges
nek. Ez a forgalom részben vízi, részben szárazföldi úton haladt. A vízi út a Száván
vezetett Sziszekig, onnan pedig tovább a Száván Laibachig, illetve a Kulpán Károlyvárosig. A szárazföldi út Laibachtól Triesztbe, Károlyvárosból pedig Fiúméba,
Porto Bébe és Buccariba vitt. Sziszekig könnyen járhattak a nagyobb magyar
hajók, itt azonban mind Laibach, mind Károlyváros felé kisebb hajókra kellett az
árut átrakni. Sziszek tehát központi helye volt a forgalomnak.
Borié tehát ezért szükségesnek tartotta, hogy Sziszeket is megváltsák és keres
kedelmi várost csináljanak belőle. Sőt Sziszek fölött a Száva mentén két falut is,
hogy oda hajósokat telepítsenek.
A megváltást, írta Borié, a nyers nép miatt katonai célokra hivatkozva kell végre
hajtani, a költségeket azonban a kereskedelmi pénztár fizesse. Nincs más lehetőség,
mint a megváltás, mert Magyarországon sajnos a kellő ismeretek hiánya miatt még
az az elképzelés uralkodik, hogy egy földesúr a birtokával azt teheti, ami neki
tetszik, és a közösség érdeke, az általános jó ellenére is cselekedhetik. Ha az ural
kodó nem dönt, a különböző hivatalok a végtelenségig tanácskoznak. A hajósok
számára szükséges két Sziszek környéki falu esetében elég a házakat és a kerteket
megváltani a földesuraktól, a földeket megtarthatják. 20
Pár héttel később, 1767 decemberének második felében, a magyarországi áruk
tengeri kivitelének, és az annak érdekében szükséges birtokkisajátításoknak a kér
dése újra napirendre került az államtanácsban.
18 SR 1601/1762.
19 SR 1575/1766.
20 SR 2451/1762. Más út nincs hátra, mint a megváltás, nachdeme leyder in Ungarn aus Mangel der kanntnus
die Vorbildung noch bestehet, ... dass ein Grundherr seines Grundes nach seinem Gefallen sich gebrauchen, und
darunter auch wieder das allgemeine Beste handien könne.
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Borié újra kifejtette a tengeri kivitel és ezzel kapcsolatban a károlyvárosi út
fontosságát Magyarország szempontjából. Visszautasította báró Koller Ferencnek,
az illir udvari bizottság elnökének, aki egyébként az udvar törekvéseit támogató
magyarok közé tartozott, érvelését a kisajátítások ellen. Nem tudta türtőztetni fel
háborodását ós elkeseredését a rendi rövidlátás és konokság miatt. Néhány magyar
nemes kényelme és a horvát rendek korlátoltsága, akik még a saját javukat sem
ismerik fel, a közjó ellenében nem vehető figyelembe. Éppen a magyar birtokosok
értetlensége és tehetetlensége teszi szükségessé, hogy a kereskedelmi igazgatás,
jobban mondva maga a király vegye kezébe azokat a vidékeket, amelyeken át a
vízi és a szárazföldi utak haladnak, hogy azokon a közösség érdekében megtegye
azt, amihez a magánbirtokosok nem akarják kezüket nyújtani. Ha más országok
ban lennének hasonló körülmények, ott is hasonló intézkedések lennének szüksége
sek. Ezekre az intézkedésekre, tette hozzá, nem csak a kereskedelem, hanem a
katonai biztonság érdekében is szükség van. Szavaiból azonban nyilvánvaló, hogy
a hangsúly a rendi ellenállás kiküszöbölésén volt, a katonai szempontokat, a határ
őrség erősítését, csak az ellenkezés könnyebb leszerelése végett hangoztatta. 21
1767-ben az udvarban a fentiekben ismertetett kérdéseken túlmenően még sokat
foglalkoztak részben csak a károlyvárosi határőrparancsnokság, részben az egész
horvát határőrvidék viszonyaival. Több bizottság is működött, ezeknek részben
megszervezésében és irányításában, részben tárgyalásain, az államtanács egyes tag
jai is részt vettek.
Az államtanács iratai között az 1079/1767. szám alatt két bizottsági ülés jegyző
könyve feküdt. Mindkét bizottság a károlyvárosi határőrparancsnokság viszonyairól
tárgyalt. Az egyik tágabb bizottság volt, amelyben államtanácsi tagok és különböző
udvari hatóságok képviselői, köztük magyarok is, vegyesen vettek részt. Az állam
tanácsi tagok Starhemberg, Blümegen, Stupan és Josef Koller államtanácsi titkár

21 SR 2937/1767. A magyarországi áruk tengeri kivitelének a kérdése 1767 december második felében ismét a
államtanács elé került.
Borié: Es ist eine aufgelegete und nunmehro allenthalben anerkannte Wahrheit, dass das Wohl des Königreichs
Ungarn davon grossen Theils abhänge, dass die seit einigen Jahren angefangene Exportation dessen Producten versus
Mare in das Grosse getrieben werde, indeme die Erzeigung nur nach dem Mass des Verschleises vermehret werden
mag. Denen königlichen ungarischen Landen, besonders denen unteren Gegenden, es bis dahin an dem Verschleis
deren Früchten und des Tabacks ermanglet hat und unzählige Gründe in diesen Gegenden oed liegen, welche sammentlich bebauet werden können, nach der Mass als der Verschleiss deren erzeigenden Früchten sich vermehret.
A magyar gabonát már ismerik és elfogadták. Még nem olyan jó és tiszta, amilyen lehetne, s amilyen más gabona.
Lisztben gazdagabb és olcsóbb, azért kedvelik. Kereslete nagyobb, mint a kínálata. A magyar dohányt is ismerik és
kedvelik. Virginiában a gabona a dohányt egyre jobban kiszorítja. Franciaország nem szívesen vesz angol dohányt,
mert Anglia ellensége. A magyar dohánynak is nagyobb a kereslete, mint a kínálata.
A vízi ú t : Száva, Kulpa. A szárazföldi ú t Laibach—Trieszt, Károly város—Fiume és Porto Ke. A Kulpa Sziszeknél
ömlik a Szávába. Sziszekig könnyen járhatnak a magyar hajók, itt az árut kis hajókra kell átrakni, csak néha tudnak
a nagy hajók Károly városig menni. Sziszek tehát ennek a kereskedésnek főhelye. A Sziszek—Laibach úton nincs
elég hajó, hajós és vontató. A hajóhiányon lehet segíteni. Az emberhiánynak az az oka, hogy a magyar földesurak a
hajómunkát beszámítják a robotba s a pénzt ők kapják. — A Károly úton nincs lakosság. Két évvel ezelőtt a militare és a banco az út mellékét átadta a commercialénak. Az eredmény az lett, hogy a Verboscow—Fiume vonalon
már lehetne szállítani. A Károlyváros—Novigrad vonalon a militare szintén biztosította a szállítást. Csak a Novigrad—Basilievo—Verbosco vonal használhatatlan, mivel e két utóbbi hely magyar nemesek birtokában van. •—
A bajon a nagy kereskedelmi társaságok saját fuvarral segítenek. Azonban fontos, hogy a kiskereskedelem is hasz
nálhassa az utat. Csak így lesz általános és tartós a kereskedés. — Ilyen körülmények mellett évente 100—120 000
mázsát szállítanak ki. Ez nagyon kis mennyiség. De nagy, ha tekintetbe veszik, hogy egy mázsa szállítási költsége
1 forint 32 krajcár.
Mindebből az következik, hogy Sziszek kereskedelmi város kell legyen, a Száva mentén Sziszek fölött néhány bir
tokot meg kell váltani a commerciale számára, hogy oda hajósokat telepítsenek, Novigradot és Baselievot szintén
meg kell váltani.
Báró Koller érvelése ezzel szemben nem helytálló. Indeme gegen das allgemeine Wohl so vieler ungarischen Landen
die Privat Convenienz zweyer Edelleuthen und der schwache Begriff weniger kroatischen Ständen, die alle ihr eigenes
Beste nicht einmahl erkennen, kein Gegenstand seyn kann. Eben der Mangel des Begriffs, der Mangel der Thätigkeit
deren ungarischen Dominien machet die Nothwendigkeit eintretten, dass das Commerciale oder besser zu sagen,
der König Selbsten ... die Gegenden, durch welche die Wasser und Landstrassen ziehen, zu eigenen Händen nehmen
muss, umb auf solchen zum allgemeinen Besten jenes zu veranlassen, wozu die Privat Besitzer die Hände nicht biethen
wollen. Wären in anderen Landen gleiche Umbstände, so wären auch daselbsten gleiche Vorsehungen nöthig. Azon
ban nemcsak a commerciale, hanem a militare is kívánja ezeket az intézkedéseket.
Az időt nem szabad vesztegetni. Űj kereskedés csak régi rovására létesülhet. Az angol gabona jelenleg eltűnt a
piacról. A magyar gabona számára most van a legkedvezőbb alkalom. Ugyanez a helyzet a magyar dohánynál, Ve
lence most kezd Dalmáciában dohányt termelni. A török dohány vámja egyelőre magas.
Űj utat építeni egyelőre káros lenne. Idővel magától ki fog épülni az új út.
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voltak. Rajtuk kívül még 9 más tagja volt ennek a bizottságnak, amelynek jegyző
könyve május 2-án kelt. A szűkebb bizottságnak már csak az államtanács említett
4 embere volt a tagja; május 5-én üléseztek.
Az 1514/1767. szám alatt az egész horvát határőrvidék szabályozására vonatkozó
iratok voltak. A szabályozásra kiküldött bizottság utasításának tervezetét az udvari
haditanács, a bécsi udvari kamara és a magyar udvari kancellária készítette, az
államtanács részéről Starhemberg, Blümegen, Stupan és Koller véleményezték.
A kiküldött bizottság ellen a horvát rendek az uralkodóhoz intézett feliratban
tiltakoztak. Az államtanács Blümegen kezdeményezésére azt ajánlotta, hogy a
bizottság egyelőre csak a viszályok elsimítására és a tények megállapítására korlá
tozza tevékenységét. Egyebekkel később szándékozott foglalkozni.22
A 2399/1767. szám alá is kerültek a horvát határőrvidékre és a horvát bán katonai
hatáskörére vonatkozó iratok.
Mindezeknek az iratoknak az átnézésére már nem futotta az időmből. A bennük
szereplő államtanácsi tagok között Borié nem szerepelt. Ez azonban nem jelentette
azt, hogy a határőrvidékekkel ekkor már nem foglalkozott.
1767 decemberében az udvari haditanácsnak a horvát határőrvidék ügyeivel fog
lalkozó előterjesztésével kapcsolatban vetette fel azt az általános, minden határőr
vidékre vonatkozó követelményt, hogy határőrvidéki területen magyar hatóságok
semmiféle illetékességgel se rendelkezzenek. Érdekes és jellemző, hogy nem a jelen
ben, hanem a távoli jövőben látta a fenyegető veszélyt, amikor a határőrség meg
szűnik és a magyarok vissza akarják csatolni a határőrvidéket, a régi birtokosok
visszakövetelik korábbi földjeiket. Ismeretes, írta, hogy a ravasz és előrelátó magyar
nemzet már előre és még olyan időkben és viszonyok között törekszik olyan elveket
megszilárdítani, amikor azoknak az elveknek a következményei még nem szembetűnőek. Értenek azonban hozzá, hogy ezeket az elveket, ha eljön az ideje, a leghatá
sosabban érvényesítsék. Ilyen elvnek tartotta Borié, hogy magyar hatóságok a
határőrvidéken is illetékesek. Mindjárt ajánlotta is, hogy a városokat, a külkereske
delmi harmincadot, az azt kezelő hivatalokat vegyék ki a magyar kamara kezéből.23
A legjellemzőbb Borié elgondolásában az, hogy a határőrvidék akkor is megma
rad, ha a határőrségre már nincs szükség. Külön országtestnek nyilván, amilyen
Erdély volt ós a Bánát, vagy esetleg nem is Magyarországnak, hanem a monarchiá
nak lesz külön provinciája, amilyennek a terve, miként láttuk, a Károly út környé
kén már korábban felmerült, ha nem is valósult meg.
Ezek az elgondolások és tervek is bizonyítják, amit már megállapítottunk, hogy
a határőrvidékekre a monarchiának az 1760-as években elsősorban már nem kato
nai, hanem politikai célokból volt szüksége, és az államtanács is elsődlegesen mint
az egységes monarchia kialakításának legcélravezetőbb eszközeivel foglalkozott
velük.
És hogy a monarchia mennyire ragaszkodott hozzájuk, Borié koncepciójára talán
már nem is emlékezve, mutatja az a tény is, hogy felszámolásukra, visszacsatolá
sukra csak az 1867-i kiegyezés után került sor, utolsónak a török kiűzése után nem
integrált országtestek közül.
A szlavóniai határőrvidék viszonylag kevesebb problémát jelentett az államta
nácsnak, mint a horvátországi.
22 SR 1785/1767.
23 SR 2866/1767. Az udvari haditanács 1767. december 10-én kelt előterjesztésében a horvát határőrvidék ügyei
vel foglalkozott.
Borié: Magyarország hatósága nem terjed ki a határőrvidékre. Magyarország célja az, hogy idővel, amikor a határ
őrség megszűnik, visszaköveteljék a birtokosok a területeket. Bekanntlich suchet die schlaue und vorsichtige unga
rische Nation derley Säze in voraus und in denen Zeiten und Gelegenheiten zu Stabiliren, wo die Folgen derley Säzen
noch nicht in das Aug fallen. Sie wissen aber sodann diese zu ihrer Zeit auf das würcksambste geltend zu machen
Ajánlja, hogy a harmincadokat és a városokat is vegyék ki a magyar kamara kezéből.
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I t t is felmerült a kérdés, bóVítsék-e területileg a határőrvidéket. A válasz reá
nem volt egyértelmű. A bécsi udvari kamara 1766. június 11-én kelt előterjesztésé
ben azt javasolta, hogy gróf Hadik András erdélyi kormányzó Szlavóniában kapjon
birtokadományt. Borié a javaslatot azzal utasította el, hogy Szlavóniából határ
vidéknek kell lennie.24
Pár nappal később, 1766. július 9-én kelt előterjesztésében a bécsi udvari
kamara a péterváradi határőrezreddel foglalkozott. Borié votumában azt írta, hogy
a szlavóniai határőrvidéket ki kell egészíteni. A kamara és a magánosok egyaránt
kötelesek földjüket átadni. A magánosokat pénzben kell kártalanítani, nem pedig
kamarai birtokkal. A kamara ebben a vonatkozásban magánszemélynek számít,
nem aerarium publicum, hanem aerarium privatum principis. A magánosok pöröl
hetnek, de a földet azonnal át kell adniok.25
Ezek után csodálkozva olvashattam Boriénak a bécsi udvari kamara, az udvari
haditanács, a magyar udvari kancellária és báró Beck tábornok közös tanácskozá
sáról, amelyet 1766. augusztus 28—29-én a szlavóniai határőrvidék kérdéseiről tar
tottak, készült előterjesztéssel kapcsolatban írt votumát. A katonai kormányzat,
hangzik a votum, helytelenül cselekszik, amikor arra törekszik, hogy a határőrség
nek minél több területet szerezzen. Ezzel az adóalapot, a fundus contributionist
gyengíti, amit nem szabad megengedni.
Az ellentmondást Borié korábbi és mostani nézete között talán érthetővé teszi,
hogy a kérdésről ez alkalommal Kaunitz is nyilatkozott. Votumában írta, hogy
helyesli a határőrség gyarapítását, de csak akkor, ha az számbelileg történik, nem
pedig területileg, ami az országok szétforgácsolódását eredményezi és a népesség
rovására van.
Valószínű, hogy az államtanács valamelyik ülésén tárgyaltak a kérdésről és
Kaunitz álláspontját fogadták el, amely — Borié nézetével ellentétben — a határ
őrkérdést elsősorban katonainak tekintette, nem pedig politikainak és gazdaságinak.
Borié egyébként nem mulasztotta el, hogy a szlavóniai határőrvidék számára is
leszögezze a legfontosabb gazdasági tennivalókat. A határőrvidék területén, írta
előbb említett votumában, ne legyen műveletlen föld, a földművelést javítsák, a
Száva áradásait akadályozzák meg. Passóc és Kamendin prédiumokat népesítsék be,
ültessenek erdőket, főleg eperfákat, a városokban a lakosság ne földműves, hanem
iparos legyen.26
Ismerve Boriénak a határőrségről, a határőrvidékekről vallott nézeteit, nem
csodálkozhatunk rajta, hogy a bánáti határőrvidék megszervezésének szükségessé
gét ő vetette fel, megvalósulását legkitartóbban ő szorgalmazta.
Az udvari haditanács 1763. október 23-án kelt, a bánáti katonaság helyzetével
foglalkozó előterjesztésével kapcsolatban írta votumában, hogy a Bánátban az ott
állomásozó katonaságon kívül határőrségre is szükség van. Kifejtette ennek politikai
okait. Kimutatta a Bánát jövedelmeit, amelyek fokozott védelemre érdemesek.
Kimutatást készített a bánáti katonaságról is, amely nem hajlandó a határon szol
gálni. Rámutatott, hogy a határon van szabad terület, ahova esetleg félrokkantakat
lehetne helyezni.27
Az elgondolás megvalósulása nehezen indult. 1764. november 14-én az udvari
haditanács és a Bánát udvari főhatósága, a ministerialis bancodeputatio, közös elő
terjesztést készített a bánáti határőrvidék ügyéről. Ez adott alkalmat Boriénak
arra, hogy újra rámutasson az új határőrség előnyeire. A hadi erő gyarapodik, a
24 SR 1642 1766. A bécsi udvari kamara 1766. június 11-én kelt előterjesztésében újabb javaslatot tett arra nézve,
hogy gróf Hadik András erdélyi gubernátor hol kapjon birtokadományt.
Borié: Hadik nem kaphat Szlavóniában adományt, mivel Szlavóniából határőrvidék kell legyen. Hadik szerezzen
még több érdemet, különösen az erdélyi flskalitások terén.
25 SR 1876/1766.
26 SR 2894/1766.
27 SR 3202/1763.
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védelmi vonal kiegészül, a régi várvonal helyreáll, írta votumában. A kiegészülés
épp az ország közepén történik, ahol az ellenség is, a hazai sereg is élelmet talál.
Az ország gazdasági élete biztonságosabb lesz.
A késlekedés egyik oka a költségek vállalása körüli huzavona volt. Borié nem
értette, hogy a militare (a katonai igazgatás) a szükséges területekért miért fizessen
a cameralénak (a kamarai igazgatásnak), amikor a militare és a camerale fölött
egyaránt az uralkodó rendelkezik. Az nem baj, írta, hogy a kamara néhány ezer
forint veszteséget szenved. Az állam érdekéről van szó, és nagy dolgokban nagy
vonalúan kell gondolkozni.
Egyébként azt ajánlotta, hogy a bánáti határőrvidéket a többi mintájára rendez
zék be. Az erdőket a bányászat számára tartsák fenn. A részleteket illetően több
további javaslatot is tett. 28
Két további év elteltével még mindig nem fogtak hozzá a bánáti határőrség meg
szervezéséhez. Az udvari haditanács 1766. május 5-én kelt előterjesztésében a szer
vezésre tett javaslatot. Borié újra kimutatta, hogy a határőrségre szükség van, a
területet biztosítani, a költségeket fedezni kell.
Kaunitznak már elege volt a késedelmeskedésből. Nem kell tovább tanácskozni,
írta votumában, a bánáti határőrség létesítését el kell rendelni. Ennek megfelelő
uralkodói döntés született.29
Két határőrezredet szerveztek a Bánát déli, a török birodalommal szomszédos
határától északra, nyugaton a német-bánságit Pancsova központtal, keleten pedig
a román-illirt, amelynek központja Karánsebes volt.
A bánáti határőrség szervezésével egyidőben kezdődött, de korábban fejeződött
be a csajkás határőri kerület létesítése a Duna és a Tisza szögletében, Titel köz
ponttal. Nem utolsó sorban azzal a célzattal, hogy a feloszlatott tiszai és marosi
határőrvidék határőreinek egy részét ott telepítsék le. Katonai szempontból a szla
vóniai és bánáti határőrségek mellett tulajdonképpen nem is volt szükség rá. Nem is
az udvari haditanács kezdeményezte, hanem az illir udvari bizottság elnöke, Koller
Ferenc báró, 1763. január 25-én kelt előterjesztésében.
Az államtanács tagjai közül Stupan a gondolatot helyesnek találta. Borié azt
ajánlotta, hogy mielőtt a minden dologban oly nyakas magyarokat bármiről is
tájékoztatnák, a bécsi udvari kamarától kérjenek véleményt.30
A vélemény azonban nem az udvari kamarától, hanem az ügyben illetékes udvari
haditanácstól érkezett, 1763. február 19-én kelt előterjesztésében. Stupan ezzel
egyetértett és kifejezte azt a reményét, hogy a magyar királyság, ha saját jólétét,
biztonságát és hasznát éretten mérlegeli, maga fog törekedni minden akadály elhá
rítására. Borié részletes javaslatot tett a kerület megszervezésére. Úgy gondolta,
hogy a béke idején feleslegessé vált katonákat, félinvalidusokat lehetne a puszta
területekre telepíteni. 31
Az udvari haditanács 1764. április 4-i előterjesztésével kapcsolatban került a
kerület kérdése még egyszer az államtanács elé. A haditanács előterjesztésével egyet
értett. Stupan csak annyit jegyzett meg, hogy a csajkásoktól földjeiket ne vegyék el,
továbbá, hogy a kamara jogos igényeit elégítsék ki.32
28 SR 3388/1764.
29 SK 1110/1766.
30 SR 266/1763. Báró Koller 1763. január 26-án kelt előterjesztésében a csajkások szervezésének kérdésével fog
lalkozott.
Stupan: A gondolatot helyesnek találja.
Borié: Umb nun die Sachen vorläufig, und bevor man mit den in allen Stucken so haicklichen Hungarischen was
angehet, in das Klare zu sezen, báró Koller megnevezése nélkül az udvari kamarától kell véleményt kérni.
31 SR 500/1763. Leopold Daun gróf, mint az udvari haditanács elnöke, 1763. február 19-én kelt előterjesztésében
foglalkozott a Maros—Tisza-vidéki határőrség kérdésével.
Stupan: Wenn aber das Königreich Hungarn seine eigene Wohlfahrt, Sicherheit und Nuzen in reife Erwegung nehmen
will, ist zu hoifen, dass selbes alle Anstände zu erleichteren und zu beheben von selbst trachten wird.
32 SR 1001/1764.
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Az 1760-as években sor került a határőrszervezet kiterjesztésére Erdély déli és
keleti határára is. Az erdélyi határőrség megszervezése bizonyult a legnehezebb fel
adatnak. A székelyek lázadásával, egy részük kivándorlásával járt együtt. A fele
lősség ezért a kezdeti szervezőt, báró Buccowot, aki Erdély főhadparancsnoka, majd
egyben kormányzója is volt, csak részben terheli.
Buccow 1761. október 3-án terjesztette az uralkodó elé a határőrség megszerve
zésére vonatkozó javaslatát. A többi határőrséggel ellentétben az erdélyi számára
nem jelöltek ki külön területet, a lakosság lakhelyeitől elkülönített, elhatárolt vidé
ket. A határőrök falvai és városai a lakosság falvai és városai között elszórtan
feküdtek. Ennek az volt az oka, hogy a határ mentén nem voltak olyan területek,
amelyeket be lehetett volna telepíteni.
Buccow tervezetét az államtanács tagjai közül Borié véleményezte. Alapelvként
azt szögezte le, hogy a határőrség maga tartsa el magát, azonfelül bizonyos évi
összeget szolgáltasson a kincstárnak is.
Buccowval egyetértett abban, hogy a határőrségre szükség van. Egyetértett
továbbá abban is, hogy a határőri szolgálatra legalkalmasabbak az unitusok, azaz
a katolikus hitre visszatért görögkeletiek. Ezek románok voltak. Székely határ
őrökre ekkor még feltehetőleg Buccow és Borié sem gondolt. Borié abban látta az
unitus határőrök jó hasznát, hogy egyrészt az erdélyi non unitus románokat elvá
lasztják a moldvai non unitus románoktól, másrészt a megyei magyar és a székely
széki lakossággal szemben féket jelentenek, így a vallás és az állam biztonságát egy
aránt szolgálják.
Nem értett egyet Buccowval Borié a következőkben. Először abban, hogy Buccow
az unitus papoknak juttatott egyházi javakat a határőrség számára akarta lefog
lalni. E javaknak, írta Borié, az uniót, tehát vallási célokat kell szolgálniok. Másod
szor nem helyeselte, hogy Buccow az unitus püspököknek az exarcha playaschonum
címet akarta adni. Attól tartott, hogy a püspök a cím mellé idővel a hatalmat is
követelni fogja. Hatalma pedig csak lelkiekben lehet. Harmadszor kifogásolta, hogy
Buccow a határőrséget minden teher alól mentesíteni akarta. Borié a Bánát példá
jának a követésót ajánlotta. A határőrök adót ne fizessenek, robottal ne tartozza
nak, de taxa capitis et pecorum lerovására kötelezve legyenek. Minden család kap
jon bizonyos területet, ennél a tisztek földje se legyen nagyobb, de nekik külön
fizetésük is legyen. A bánáti rendszeren csak annyiban változtassanak, hogy az
iparosokat és a kereskedőket a kincstár adóztathassa, továbbá, hogy városalapítás
céljára külön helyeket jelöljenek ki, a lakosok itt a helyi viszonyoknak megfelelően
adót vagy csupán accisát fizessenek a kincstárnak, miként az Szlavóniában törté
nik. 33
Az erdélyi határőrség megszervezésénél azután Buccow a románok mellett a szé
kelyeket is számításba vette. A románokat melegen pártolta, a székelyek iránt erős
ellenszenvvel viseltetett. Működését eleinte az egész államtanács bizalommal kísérte.
A sikerben először Borié kezdett kételkedni, de aggodalmát társai túlzottnak minő
sítették. A fejlemények azután éles előrelátását igazolták. A felmentett Buccow
három utódjának erőszakossága a határőrzésre tervbe vett székelyek lázadásához
vezetett. (Mádéfalvi veszedelem, 1764. január 6.) Ezért azonban az államtanácsot
33 SR 2575/1761. Báró Buccow 1761. október 3-án az erdélyi határőrség megszervezésére vonatkozó javaslatot
terjesztett elő.
Borié: A püspöki jelentésből világos, hogy az unió azért nem sikerül, mert a klérus tudatlan, anyagi támogatásban
nem részesül. Amíg ezen nem segítenek, a baj tovább fog tartani, und darmit das Seelenheyl so vieler tausent Men
schen Gefahr laufen, nicht minder auch die Gefahr für den Staat wegen der besorglichen Emigration der nicht unirten,
und deren möglichen Anhangung an B,ussland, ja die Verbreitung dieses Übels in Ungarn, fortan dauern wird.
Zu Städten sondere Platze ausgewiesen, und deren Ertragnus dem Aerario leediglich vorbehalten bleiben, in wel
chen sodann nach dessen Convenienz eine Steuer oder leediglich ein Accis eingeführet, und darmit von allem Handel
und Wandel, wie auch von allem Consumo der Nutzen gezohen werden möge. Wie diese Anordnung in Sclavonien
bestehet.
Mellékelve volt Áron egyesült püspök részletes előterjesztése az unióról, a szerbek részéről fenyegető veszélyől,
az elhárítás lehetőségéről.
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felelősség nem terheli, mert Buccow jelentéseiben az uralkodót félrevezette, az
államtanács által ajánlott rendelkezéseket nem vette figyelembe. 1764 elején bekö
vetkezett halála után művét báró Siskovics és társai fejezték be, most már az állam
tanács utasításainak megfelelően.
Az udvari haditanács 1764. október 30-án kelt előterjesztésében foglalkozott az
erdélyi határőrség szervezésével kapcsolatos fejleményekkel.
Stupan azt ajánlotta, hogy a fellázadt székelyek elleni eljárást gyorsan folytas
sák le. Minden ítéletet azonnal hajtsanak végre, kivéve a halálosat.
Borié körültekintőbb volt. Nem tartotta helyesnek, hogy a megszökött székely
határőrök vagyonáról a gubernium és a kancellária meghallgatása nélkül határoz
zanak, ő is gyors elintézést javasolt, az erdélyi alsó bíróságok kizárásával. Óvott
attól, hogy a székely örökösödési jogon változtassanak, különben azt hiszik, ez volt
a célja a katonai intézkedéseknek. A kincstárnak nem is lenne haszna belőle, mivel
kis birtokokról van szó, amelyeket a határőrség érdekében újra el kellene adomá
nyozni. A székely örökösödés éppen a katonai nemzetnek a jellege.
Borié helyeselte Buccownak azt a még életében tett javaslatát, hogy évente
1000 nem egyesült román újoncot szedjenek, és ezek 10 évig szolgáljanak. Ennek
nem csak katonai, hanem pénzügyi és népnevelési haszna is lesz. A román nemzet
olyan népes, hogy korlátozza a többi nemzetet. Az állam számára a legkevésbé
hasznos, mert nem szeret dolgozni, sőt veszélyes ez orosz szomszédság miatt. Az
újoncpénz felét az újonc, másik felét családja kapja. 34
Az erdélyi román és székely határőrség megszervezése megtörtént. Az erdélyi
határőrség nemcsak területileg nem különült el teljesen a polgári lakosságtól, hanem
igazgatásilag sem. Erre mutat Boriénak az udvari haditanács 1767. december 13-án
kelt előterjesztésével kapcsolatos nyomatékos észrevétele, hogy az erdélyi határ
vidéket teljesen külön igazgatás alá kell rendelni.35
Borié még további határőrségek szervezésére is gondolt. 1763-ban feljegyezte egy
votumíven, hogy Máramaros megyében üres kamarai birtokok vannak, amelyek
alkalmasak lennének határőrvidéknek. 36
Három évvel később, gróf Apponyi György máramarosi főispán előterjesztésével
kapcsolatban, jelentést kért a főispántól, miként lehetne a megyében határőrséget
felállítani.37 Erre azonban nem került sor.
A lengyel határon szervezhető határőrség gondolata is felmerült Boriéban. Tudta
azonban, hogy a rendek ellenállása miatt ez aligha lehetséges és 1764-ben belenyu
godott abba, amit a rendek is akartak, hogy a rendes katonaságra bízzák a határ
őrzést, a csempészés és a kivándorlás megakadályozását.38 Az udvari haditanács
1766. május 3-án kelt előterjesztésével kapcsolatban mégis javasolta, hogy a határ
őrséget Lengyelország, sőt Szilézia felé is kiépítsék.39 Ebből ugyancsak nem lett
semmi, Boriéra azonban igen jellemző.
Talán felesleges is újból megjegyezni, hogy ezeknél a határőrterveknél a katonai
szempont a politikai és a gazdasági mögött mennyire háttérbe szorult.
34 SR 2807/1764.
35 SR 2946/1767.
36 SR 236/1763.
37 SR 665/1766.
38 SR 3255/1764. Az udvari haditanács 1764. december 8-án kelt előterjesztésében foglalkozott a határőrvidékek
kérdéseivel.
Borié: Ich begreife gar wohl, dass die Veranstaltungen des Provincialis ohne Zuthuen und Unterstüzung des Militaris von keiner ergiebigen Wurckung in diesem und anderen derley Fallen seyn werden, und dass (dem) Militari
selbsten daran gelegen ist, auf dass der Sanitätsstand erhalten werde. Bey allem deme getraue ich mit nicht in das
mindeste einzugehen, wodurch das Provinciale Gelegenheit erlange, umb deren demselben aufliegenden natürlichen
Lasten sich entbtirden und solche dem Militari aufladen zu können. Nachdeme leider aus der Erfahrung bekannt
ist, wie wiedrig alle Begünstigungen des Hofs von der Nation ausgedeuthet und sogleich aus allem eine Schuldigkeit
gemachet wird.
A rendek végső célja az, hogy a határőrzésb katonai feladattá tegyék, lengyel határőrvidék létesítését megakadá
lyozzák.
A katonaságot azonban alkalmazni kell a határőrzésnél a csempészés és a kivándorlás megakadályozására.
39 SR 1117/1766.

— 489 —

Kétségtelen, hogy a megkülönböztetett bánásmód, amelyben a vissza nem csatolt
területek — Erdély, a Bánát és a határőrvidékek — részesültek, sok tekintetben
előnyükre vált. A szűk értelemben vett Magyarország mindig csak utánuk követke
zett. Amikor telepítettek, először a Bánátra gondoltak, azután Erdélyre meg a
határőrvidékre, és csak végül Magyarországra, a magyar kamarai birtokokra. 40
Amikor a gyárakról tárgyaltak, a Bánátot, Erdélyt és a határőrvidéket egész más
szemmel nézték, mint Magyarországot.41 Borié ismételten hangoztatta, hogy mivel
különbség a teherviselésben köztük és a monarchia osztrák—cseh országai és tarto
mányai között nincsen, vagy csak alig van (Erdélyben), azokkal azonos megítélés
ben kell hogy részesüljenek. A teljesen azonos gondoskodást mégsem élvezték.
A telepítésnél a legértékesebb iparosokat a Lajtán túl tartották. A gyárak közül
pedig még a Bánátban is csak azokat engedélyezték, amelyek a Lajtán túli részek
érdekeit nem veszélyeztették. Mindamellett a határőrvidék, a Bánát és Erdély egy
aránt gyorsan fejlődött az 1760-as években, s bár Magyarországon is jelentős mér
tékű haladást figyelhetünk meg, nem tagadhatjuk, hogy a határőrvidék és a Bánát,
sőt bizonyos tekintetben Erdély is, néhány lépéssel, bizonyos területeken mérföldes
léptekkel, megelőzte az anyaországot, ami bizonyára nem így történik, ha a vissza
csatolást már ekkor végrehajtották, és a szervezeti eltérések továbbalakulását meg
akadályozták volna.
Mert tény, hogy az eltérések az anyaország és a részek között egyre gyarapodtak,
a válaszfalakat az államtanács tudatosan és következetesen emelte. Nem csak a
külső szervezetben, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az adórendszer terén,
40 SR 88G/1701., SR 973/1701. Borié: Stupannal egyetért abban, hogy elsősorban az örökös tartományokra kell
gondolni. Megfelelő előkészületeket kell tenni
A kancellária jelentéséből látszik, dass man den Nutzen dieses Antrags zwar gern haben, mit denen dazu nöthigen
Mitteln aber nicht gerne an Händen stehen wolle.
Wie ich die Sache ansehe wo ware für die erste Antworth ein mehreres nicht zu erwarthen, ich glaube aber, dass
ein mehreres noch zu erwürcken stehe, wenn man in die Sach weiter eigehet.
Ich betrachte hiebey, dass bey der rohen ungarischen Gedenckensart nichts mehrer, als ein Beyspiel so gegeben
wird. A magyar kamaraelnököt, Grassalkovich-ot, meg kell bízni, hogy Cothmann kamarai tanácsost, aki ismeri a
németeket, küldje ki tájékozódásra Bács megyébe.
41 SR 1198/1761. Borié: Hogy a Bánát elég népes, azért állítják, hogy a praediumokon és az állattenyésztésen ne
essék sérelem. Die Frage, ob die Praedia, das ist grosse wilde Oedungen, ... erträglicher, als bebaute Landereyen
seyen, ist in favorem praediorum, als richtig und unträglich noch nicht entschieden; sokan azt tartják, ha egy praedium egy részét megművelik, ugyanannyi, sőt több állatot táplál, egyben több embert, tehát kettős hasznot hajt.
Felteszi, hogy a praedium olyan országban jövedelmezőbb, ahol nincs commercium. Azonban a Bánátban van com
mercium. Hozzáértő emberekkel kellene megállapítani, hogy a Bánátban a földművelésnek milyen formája a leg
jövedelmezőbb. A Bánát földjét rendkívül fontosnak, még Itália földjénél is jobbnak tartja. Példának felhozza az
újonnan telepített 20 katonafalut, ahol 3775 katona él, évi 22 585 forint 57 krajcár taxát fizet.
Wird die ... ungarische Nation von allen denen, die solche besser als ich kennen gelernet, dahin angegeben, dass
dieselbe zur Industria nicht gebohren, wohl aber solche sich angewöhnet, wann dieselbe das Beyspiel anderer vor
Augen hatte. Es will dahero anscheinend nöthig zu seyn, dass die zur Population noch übrigen wenige Districten für
Teutsche angewendet werden, wenigstens wäre dieser Punkt reiflich zu erwegen. Umb aber die Nationalisten zugleich
zu consoliren, so könnten diesen jene Districten gelassen werden, wo dermahlen kein Holz wachset. Ezeken a helyeken
wäre die Cultur zu verbessern, különösen olyan helyeken, ahol egyáltalában nincs fa, kellene erdősíteni.
A határ Mehádia felé védtelen. Török területről kellenek telepesek. A katonai szervezet maga végzi a telepítést.
A manufacturák és a Handwerck felélesztését szükségesnek látja. Különösen a selyemgyártást. Okai:
1. Weilen die Innwohner in dem Bannat wie die teutschen Erblande ausgiebig und von allem steuren.
2. Weilen diese Lande ihre Fabricata ohne Abbruch deren teutschen Erblanden theils in Unterungarn, Sieben
bürgen und in das Turcicum, theils durch das neueröffnete Commercium in das Littorale verbringen können.
3. Mert az említett helyek szükségletét a Bánát nem is tudja teljesen fedezni.
4. Éghajlata a selyemtermelésre különösen alkalmas.
5. Temesvárt helyzete alkalmassá teszi közvetítő kereskedésre. Kereskedés azonban ipar nélkül nincs.
Kaunitz: Das Vorurtheil wegen der Praediorum ist in ganz Hungarn eingerissen, und zwar einigen Particuliers vortheilhafft, aber dem Land und dem Souverainen höchstschädlich.
Az uralkodó döntése elvetette azt a gondolatot, hogy a Bánátba invalidusokat telepítsenek. Az államtanácsosok
votumaiban felvetett gondolatokról javaslatot kért az illetékes udvari hatóságoktól.
SR 319/1764. A kereskedelmi tanács 1767. február 12-én kelt előterjesztésében a magyarországi gyárpolitika kér
déseivel foglalkozottStupan: Magyarországon olcsóbb a nyersanyag, az élet, a vallásgyakorlat szabad. A magyar gyárak keletkezését
nem lehet megakadályozni. Nem lehet az örökös tartományok gyárainak a versenyképességét biztosítani. A keres
kedelmi tanács javaslatai nem fognak segíteni, de azért elfogadhatóak.
Borié: Ich erkenne die Wichtigkeit und zugleich die grosse Haicklichkeit der gegenwährtigen Sache. Bey allem deme
will die Fassung einer Endsohliessung nöthig seyn.
Die ungarischen Lande in dem weitläufigen Verstand genommen begreifen unter sich: den Temeswarer Bannat,
das Grossfürstenthumb Siebenbürgen, die Militargranitzen, die Königreiche Ungarn, Sclavonien und Croatien.
A Bánátot minden tekintetben egyforma elbánásban lehet és kell részesíteni az örökös tartományokkal.
Erdély súlyosabban adózik, mint az örökös tartományok. Az udvar keze a fogyasztási illetékek tekintetében sza
bad. Csak a jobbágy helyzete az iránytadó.
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hanem gazdasági, társadalmi, nemzetiségi és kulturális terkintetben is. A jobb köz
igazgatás és bíráskodás, méltányosabb adóztatás, a jobbágyság részbeni megszün
tetése iparos és kereskedőosztály kialakulása, idegen nemzetiségű tömegek elhe
lyezkedése, a kulturális szükségletek gondos kielégítése, mindez mély szakadékot
vágott az elszakított részek lakosságának gondolkodásában is, a különállás érzését
és tudatát kifejlesztette és egyre erősítette.
A külön magyar államiság szempontjából ez a politika beláthatatlan veszélyek
csíráit hordozta magában. De az államtanács a független magyar állammal nem
törődhetett, hiszen abban a monarchia egységének, sőt létének rémét látta. Szilárd
meggyőződése volt, hogy minél több részre töredezik az ország, az egyes részek
annál könnyebben olvadnak a nagy egészbe, a monarchiába. Arra nem is gondolt,
hogy másfélszáz év múlva ezek a részek nem csak Magyarország, hanem a monarchia
testéből is sokkal könnyebben fognak kihullani ; hogy amikor Magyarországot gyen
gíti, tulajdonképpen nagy álmának, a hatalmas monarchiának ássa sírját. A monar
chia legnagyobb veszedelmét Kaunitz és társai nem a magyarországi nemzetiségek
ben, hanem a magyar különállásban látták. Szemüket a magyar függetlenségi törek
vések réme fátyolozta homályosra, ettől a fátyoltól nem látták a reinkorporáció
elhalasztásának súlyos következményeit.
Az államtanács egyébként az ország integritásának nem csak megsértésén munkál
kodott, hanem annak helyreállítására, sőt területi gyarapítására is gondolt.
Régi sérelme volt az országnak, hogy a Zsigmond király által Lengyelországnak
elzálogosított szepesi városok visszaváltására még nem került sor. A magyar kan
cellária 1764. szeptember 12-én kelt előterjesztésében ezzel a kérdéssel foglalkozott.
Borié azt javasolta, hogy a magyar kancellária adja meg a szükséges útbaigazítást
az állami kancelláriának a kiváltásra. Az új lengyel király, írta, hajlik a barát
ságra. Ez a legjobb s talán az egyetlen alkalom a városok visszaszerzésére.42
Három évvel később, 1767. október 7-én kelt előterjesztésében az udvari kamara
foglalkozott ugyanazzal a kérdéssel. Borié érdekesen okoskodott. A városok fölötti
királyi jogokat, írta, nem zálogosították el. Ezeket gyakorolni kell, ez legyen az első
lépés a visszaváltás felé. Starhemberg nem látta kétségtelennek, hogy a felségjogok
megilletik őfelségét. A vélemények eltérése miatt az ügy újra az államtanács elé
került. Borié és Starhemberg kitartott nézete mellett. Stupan azt írta, hogy egyelőre
nem kell változtatni a helyzeten. Kaunitz is ezt tartotta helyesnek, így is történt. 43
Öt év múlva, Lengyelország első felosztásakor, visszakerültek a szepesi városok.
A horvát határőrvidék kiterjesztésével kapcsolatban Borié felvetette, hogy idő
vel meg lehet szerezni Horvátország török uralom alatt lévő részét, továbbá
Boszniát.44
Kollár Ádám Ferenc, a szlovák származású bécsi könyvtáros, aki a magyar kirá
lyok jogainak történeti kutatásával foglalkozott, 1765. április 2-án elaborátumot
42 SE. 2451/1764.
43 SR 2357/1767.
44 SK 1575/1766. A titkos udvari és állami kancellária 1766. június 21-én kelt előterjesztésében előadta, hogy
Hamburgból ajánlat érkezett 10 000 németnek Magyarországba telepítése ügyében.
Stupan: össze kell írni a települni akarókat. Valószínűleg luxemburgiak, akiket orosz emissariusok csábítottak, de
megtudták, hogy az orosz telepes sorsa rosszabb, mint a magyaré. A kamara javasolja, hova lehetnének telepíthetők,
az iratra mi legyen a válasz. A Károly úton szükség van emberekre. A kereskedelmi tanács is tegyen javaslatot.
Borié: Mindent meg kell tenni, a költséget nem szabad kímélni. A lakosság számától függ az állam hatalma és va
gyona. Jelen esetben az orosz kivándorlás megszüntetéséről és a kivándorlók Magyarországba irányításáról van
szó. Wann man die Sache will, so muss man auch die Mittele wollen. A jelen esetben az eszközök a következők : 1.
Gondoskodni kell a telepesek ellátásáról és útiköltségről. 2. Meg kell teremteni elhelyezésük feltételeit. 3. Meg kell
tenni az intézkedéseket elhelyezésükre. Férfiaknak, asszonyoknak napi 6, gyerekeknek 3 krajcárt kell adni. Napi
3 mérföldet tegyenek meg. Vezetőbiztost kell melléjük rendelni, különösen Brandenburgban és Szászországban lebe
szélik őket. A Bánátban és a kamarai birtokokon kedvező feltételek várják a telepeseket. Ezeket a feltételeket ki
kell nyomtatni és minden családdal közölni. A bancodeputatio és a kamara 1000-1000 család letelepítésére tegyen
intézkedéseket.
A Károly útra nem lehet németeket telepíteni, az a vidék terméketlen. A nyomorúsághoz szokott krajnaiakat
lehet ide telepíteni, ahelyett, hogy Velencébe mennek.
A horvát birtokokat meg kell vásárolni és a határőrséghez csatolni. Ezen a területen nem lehet német telepesekkel
célt érni, csak határőrökkel. Idővel meg lehet szerezni török Horvátországot és Boszniát.
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terjesztett elő a magyar korona jogáról Cherso és Veglia dalmát szigetekre. Borié
szerint Vegliára van a legtöbb remény, az olaj és a halászat miatt ez igen fontos
sziget. Át kell valakivel nézetni a bécsi levéltári őrizetben lévő Zrínyi—Nádasdy
iratokat. A magyar kancelláriát nem kell értesíteni, mivel visszaszerzés esetén a
szigetet nem kell Magyarországhoz csatolni, más módon hasznosabban lehet értéke
síteni.45
Borié nem valami új eljárást javasolt. Erdélyt is a magyar korona jogán szerezték
meg a Habsburgok, s ugyanúgy nem csatolták Magyarországhoz, mint ahogy Borié
akart eljárni Veglia szigetével.
A vissza nem csatolt országrészek helyzetét a területi mellett kormányzati külön
állás is jellemezte. Erdélynek, a Bánátnak, a határőrvidékeknek a kormányzata
független volt az anyaország kormányzatától. A területi különállás mindig együtt
járt a kormányzatival, megfordítva azonban nem mindig ez volt az eset. Érdekes
példája ennek az illir nemzet helyzete.
Statisztikai adatok a katonai határőr ezredekről
1794
Egy Tabelláé summariae catastrales statisticae Regni Hungáriáé pro annis 1775—
1794 című, különböző összefoglaló statisztikai táblázatokat tartalmazó gyűjtemény
ben találtam a katonai határőr ezredekre vonatkozó adatokat is, amelyeket az
alábbiakban ismertetek.
A statisztikai táblázat legfontosabb adatai a határőrvidékek és az ezredek száma
és azoknak egymáshoz való aránya. A számokban férfiak és nők együttesen szere
pelnek. Valamennyi határőr római katolikusként említtetik, ami a latin és görög
szertartású római katolikusokat nyilván közösen tünteti fel.
A sajkásokat (csajkásokat) is feltüntettem, de külön kategóriának, mint kerületet
vagy légiót.
Következzék az ezredek és a határvidékek határőreinek száma egymáshoz és az
egész határőrség számához viszonyítva.

45 SB 842/1765. Kollár Ädám Ferenc 1765. április 2-án elaborátumot terjesztett elő a magyar korona jogáról Cherso
és Veglia szigetekre.
Borié: Vegliára van a legtöbb remény. Az olaj és a halászat miatt az igen fontos sziget. Cothmann nézéssé át vala
kivel a Zrínyi—Nádasdy iratokat. A magyar kancelláriát nem kell értesíteni, mivel visszaszerzés esetén a szigetet
nem kell Magyarországhoz csatolni, hanem más módon hasznosabban lehet értékesíteni.
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Varasdi határőrvidék
Szentgyörgyi ezred
Körösi ezred

78 337
35 819
42 518

45,72%
54,28%

Bánáti határőrvidék
Első báni ezred
Második báni ezred

36 306
17 965
18 341

49,48%
50,52%

Károly városi határőrvidék
Szluini ezred
Ogulini ezred
Otocsáci ezred
Likai ezred

79 423
17 892
22 594
23 596
15 341

22,53%
28,44%
. 29,71%
19,32%

101 706
33 399
52 845
15 462

32,84%
51,96%
15,20%

10 361
7 572
2 789

73,08%
26,92%

Szlavóniai határőrvidék
Gradiskai ezred
Brodi ezred
Péterváradi ezred
Bánsági határőrvidék
Német bánsági ezred
Bjomán-illir ezred

25,50%

11,82%

25,86%

33,11%

2,37%

1018

Sajkás (csajkás) kerület
összesen

0,34%

307 151 család

Sajnálatos, hogy az erdélyi (román és székely) határőrségre vonatkozó adatok
nem szerepelnek a statisztikai táblázaton. Ennek valószínűleg az a magyarázata,
hogy Erdélyben a határőrök nem elkülönülten, hanem a polgári lakossággal elve
gyülve laktak. így nehéz lett volna összeírni őket, statisztikai adatokat gyűjteni
és rendszerezni róluk. Tudjuk, hogy a székely, de a román határőrség is erősen
fluktuált.
Nem meglepő, hogy a Horvátországban legrégebben alakult és szervezett határőr
vidékek és ezredek száma volt a legnagyobb. A 3 vidéken élő 8 ezred a statisztikában
szereplő határőrség 63,17%-át jelentette. A 3 vidék közül Várasd és Károlyváros
létszáma hajszálra azonos, az összlétszám 51%-át meghaladta. Várasd ezt 2, Károly
város ellenben 4 ezreddel érte el. A 2 báni ezred messze elmaradt a 2 varasdi mögött.
Szlavóniának csak 1 vidéke volt, 3 ezreddel, de 33,11%-ával valamennyi horvátot
túlhaladta. Az ezredek közül a brodi volt a legnagyobb, a péterváradi a legkisebb.
A vidékek közül a bánsági egyetlen volt a legkisebb, az összlétszámnak csak
3,37%-át jelentette. A német ezred jóval nagyobb volt, mint a román-illir.
A határőrök létszámán kívül egyéb adatokról is tájékoztat a felhasznált statisz
tikai táblázat. Megtudjuk belőle, hogy a határőrvidékeken 1 királyi város, 22 mező
város és 1197 falu volt. Praediumok nem voltak. Volt azután 159 római katolikus
parochus, 38 helybeli káplán, 111 cooperatus, 6 férfi konvent, továbbá 17 harmin
cad-, 7 só- és 22 postahivatal, végül pedig 1 termálfürdő és 1 Promontorium, erdővel.
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Дъёзё Эмбэр
ВЕНГЕРСКОЕ ВОЕННОЕ ПОГРАНИЧЬЕ
И АВСТРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
1761—1768 ГГ.
Резюме
Академик Дьёзё Эмбер в настоящей статье публикует результаты своих исследований, про
водившихся еще до второй мировой войны. Он излагает позиции министра и советника,
высказанные в Австрийском государственном совете, созданном в 1761 году, в связи с органи
зацией хорватско-славонской, банатской и трансильванской пограничной стражи, главным
образом на основании бланков голосования.
Так как этот документальный материал погиб во второй мировой войне, статья сама по
себе представляет ценность как достоверный первоисточник.
Трактуя целостоность страны, ученый излагает весьма важное с точки зрения пограничной
охраны обстоятельство, охватывающее обширный круг вопросов, что после повторного отвоевания Венгрией территорий, захваченных турками, обосновавшиеся здесь Габсбурги не
восстановили территориального единства Венгрии. Весьма пространный раздел «Погранич
ные марки страны» содержит мнения австрийских министров и советников, высказанные
в связи с организацией отдельных пограничных застав.
В главе «Статистические данные за 1794 год о полках пограничных войск» сообщается
численность полков трех пограничных округов. Статья заканчивается документальной частью
под заглавием «Примечания и комментарии».
В некоторых местах работы автор переступает за рамки своей непосредственной темы
и Пассматривает ряд таких вопросов, имеющих более общее значение, как роль венгерских
сословий в Венгрии XVIII века.
Публикуемые в статье позиции министров и советников государственного совета единозначно подтверждают, что в организации марки наряду с военными аспектами воплощались
экономические и политические великодержавные концепции династии. Интересы государ
ственности Венгрии, исходя из предвзятого недоверия, зачастую открытых антивенгерских
соображений, были подчинены австрийским интересам.

Qyözö Ember
DAS UNGARISCHE M I L I T Ä R G R E N Z G E B I E T UND D E R ÖSTERREICHISCHE
STAATSRAT 1761—1768
Resümee
Der Akademiker Gyözö Ember publiziert in seiner Studie Ergebnisse solcher Forschungen,
die er noch vor dem zweiten Weltkrieg unternahm. E r gibt aufgrund von Votivbögen Meinungen
von Ministern und R ä t e n bekannt, die im 1761 gegründeten österreichischen Staatsrat verlautb a r t wurden und sich auf das Grenzgebiet, d.h. auf den kroatischen, slawonischen, banatischen
und siebenbürgischen Grenzschutz bezogen. Da dieses Schriftenmaterial im zweiten Weltkrieg
vernichtet wurde,"hat die Mitteilung an und für sich schon eine wertvolle quellenrettende Funktion. Unter dem Titel: die Integrität des Landes, skizziert der Verfasser vom Standpunkt des
Grenzschutzes aus betrachtet den übrigens sehr wichtigen und viel Fragen aufwerfenden Zustand,
dass nach der Zurückeroberung der türkischen Gebiete die sich etablierende Habsburg-Regierung
die lokale Integrität Ungarns nicht zurückstellte. Das sehr ausführliche Kapitel über die Grenzgebiete des Landes enthält verlautbarte österreichische ministeriale und rätliche Meinungen
über die Organisierung der einzelnen Grenzschutzeinheiten. I m Kapitel: statistische Angaben
über die militärischen Grenzschutzregimenter 1794, werden Bestandangaben der drei Grenzschutzbezirke bekanntgemacht. Eine Dokumentation als Anmerkungen und Kommentare ergänzt die Studie.
Der Verfasser überschreitet stellenweise die Grenzen seines engeren Themas und beschäftigt
sich mit mehreren allgemeingültigen Fragenkomplexen, wie z.B. mit der Rolle der ungarischen
Stände im Ungarn des 18. Jahrhunderts.
Die hier veröffentlichten Meinungen der Minister und R ä t e des Staatsrates beweisen eindeutig,
dass in der Organisation des Grenzschutzgebietes neben militärischen Gesichtspunkten auch
wirtschaftlich und politisch bedingte Grossmacht-Vorstellungen der Dynastie zur Geltung
kamen, und dass die Interessen der ungarischen Staatlichkeit nicht einmal durch offene ungarnfeidliche Bedenkungen bzw. voreingenommenes Misstrauen den österreichischen Interessen
untergeordnet wurden.
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SZABÓ JÁNOS

A LEVENTEINTÉZMÉNY ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE
Szervezeti fejlődés
Az 1921 :LIII. tc.-kel létrehozott leventeintézmény a szükségletek megfogalmazó
dása, a szervezeti kezdemények, a teoretikus előkészítés, a felhasználható minták és
a kapcsolódó intézmények tekintetében fontos előzményekre épült. A XIX. sz. máso
dik felében a haditechnikai fejlődés és az általános hadkötelezettségre épülő tömeg
hadseregek megérlelték a katonai előképzés szükségletét és eszméjét, hazánkban is
elindították az első katonai előképzési próbálkozásokat, elsősorban az egyesületi
sportokkal és az iskolai testneveléssel érintkezésben. Állami fennhatóság alá került
a testi nevelés és a sport ügye, létrehozták központi szervét (1911), az Országos
Testnevelési Tanácsot (OTT), a loversenyzes megadóztatásával biztosították anyagi
bázisát (1913), az Országos Testnevelési Alapot (OTA). Az államosított sportügy leg
fontosabb pozícióin a VKM és a HM osztozott, a szakértelem is eszerint oszlott meg
egyfelől a középiskolák testnevelő tanárai, másfelől a katonai sportokban szervezői
gyakorlatot szerzett katonatisztek között. Az ifjúság összefogására, eszményeinek
ellenőrzésére irányuló máshol is kibontakozó hivatalos (vagy azzá válni igyekvő)
törekvések nálunk először a nemzeti, hősi, romantikus eszmények nevében léptek fel,
egyelőre a széles néptömegeket kizáró középosztályi körökre összpontosítva.1 Az
elhúzódó első világháború — ellentmondásosan —• egyfelől a néptömegek egészségi
állapotára, sportoltatására, nevelésére, s katonai előképzésére irányította a figyelmet,
másfelől elszívta a realizálás forrásait, így a HM-ben meginduló katonai előképzés
szervezés néhány központi intézményén kívül elsősorban az elméleti előkészítő,
teoretikus, tervező-kidolgozó munka hozott eredményeket.2
Az ellenforradalom hatalomra jutása után, merőben más kontextusban, a szegedi
ellenforradalmi kormány Propagandaminisztériumának ifjúsági osztálya 1919. októ
ber l-jén ,,az ifjúság katonás nevelése" tárgyában összehívott minisztériumközi érte
kezlettel (HM, VKM, PM és a Fővezérség) nyitotta meg az 1921 : LUI. tc.-hez vezető
tárgyalások sorát.
A HM-ben tanulmányozták az előzményeket, megfigyelőket küldtek a nyugati
1 Szemere Miklós: Négy országgyűlési beszéd. (Ebből: Az ifjúság nevelése; Honvédelmi nevelés) 1902. Hadtörténeti
Levéltár (a továbbiakban: HL) 1. 3. 7.; Szemere Miklós és a magyar ifjúság. (Szerk.: Kováts Lajos) Sz. M. asztaltársa
ság. Bp., 1901. ; Berzeviczy Albert: A háború és a jövő. Bp., 1916. HL 13 826.
2 Galambos Ede: Ifjúsági Honvédő Egyesületek. Bp., 1917. Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK)
13 382/11.
Ezen kívül Tornay Károly említést tesz még a következőkről : Galambos Ede—Juba Adolf dr. : Az iskolán kívüli test
nevelés reformja; Galambos Ede: Az ifjúságnak katonai szolgálatra előkészítése; Juba Adolf: Az iskolán kívüli test
gyakorlóhelyek és terek összeírása; Az iskolán kívüli ifjúság előkészítése a katonai szolgálatra a háború alatt; Bély
Mihály : Ifjúsági Honvédő Egyesületek vezetőinek útmutatója. In : Tornay Károly : A leventeintézmény története. Bp.,
1935. 24—26. O,
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államok ifjúságszervezési módszereinek tanulmányozására, 3 összegezték a világ
háború katonai tapasztalatait, 4 javaslattervezeten dolgoztak,5 s 1920-ban utasították
a körletparancsnokságokat, hogy támogassák az ifjúság sportszervezését folytató
jobboldali szervezetek (Turul, MOVE, EME stb.) munkáját, mint a leventeintézmóny előszervezését.6 A VKM-ben szintén javaslattervezetek készültek, újra feltá
masztották az OTT testületét, 1921 márciustól megalakították a III. szakbizottságot:
az iskolán kívüli ifjúság sport- és testnevelésirányító szervét, a leventeintézmény köz
ponti vezető apparátusát.
Az előkészítő tárgyalásokon összecsaptak a jövendő ifjúsági szervezetet a közvetlen
fegyveres revízió szolgálatába állítani akaró militánsabb, valamint a kultúrfölény
általi revízióra törekvő, a konszolidációban érdekeltebb körök. Ellentétükben a béke
szerződés határozmányainak törvénybe iktatása, illetve a meginduló konszolidáció
döntött. Elvetették a cserkészet felajánlkozását, s a leventeintézmény — a világ
háború utáni hadseregellenesség hangulatában, a vidéki ifjúsági egyesületi élet hiánya
közepette, a katonatömegekkel szembeni elvárások egységesség- és garanciaigénye,
valamint a baloldali hatásoktól való folyamatos elszigetelés s a folyamatos keresz
tény-nemzeti nevelés hajthatatlan szándéka alapján — az önkéntességet mellőző,
az iskolán kívüli ifjúság testi nevelése és sportja köré szerveződő, 12—21 éves korig
államilag kötelezett katonai előképzés szervezete lett. 7
A szervezeti struktúra fejlődése tükrözte a célok és feladatok jellegváltozását,
illetve a társadalmi folyamatok hatását.
Az élőszervezés időszakában — az 1921:LIII. te. elfogadása előtt —
mindössze olyan szervezetkezdeményt találunk, amely elsősorban a jobboldali tár
sadalmi szervezetek ifjúsági sportegyesületeiből állt, amelyeket később szervező
centrumként a katonai körletparancsnokságok által, székhelyükön alakított ifjúsági
testnevelési bizottságok igyekeztek összefogni.8 Már ekkor megjelent az önálló leven
tesajtó, jelezve, hogy a felülről való szervezés nem nélkülözheti a megfelelő propagan
dát. Ez a szervezetnek alig nevezhető struktúrakezdemény az 1921:LIII. te. meg
születése után még sokáig nem volt képes előrelépni. A tisztek társadalmi szerveze
tekből történő kiparancsolását, a HM-nek és szerveinek az ifjúsági testnevelésből való
kivonulását követően9 az egész szervező munka áttevődött a VKM OTT III. szak
bizottságához, vagyis a polgári közigazgatás vonalára.
A törvényes testnevelés szervezete a polgári közigazgatás rendszerébe
illeszkedett, kiterjesztésének felgyorsítására azonban csak az 1924-ben megjelenő
Végrehajtási Utasítás, valamint a szervezésre és a leventeegyesületi alapszabályokra
vonatkozó utasításokat követően kerülhetett sor.
Az 1921 :LIII. te. 3. §-ának megfelelően a VKM lett a kötelező testnevelés szerve
zésének, irányításának legfelső szerve. A végrehajtók a vármegyei, városi és községi
— 1928-tól a járási — testnevelési bizottságok10 voltak, amelyek a közigazgatási
testületek első tisztviselőinek (főispánok, polgármesterek, stb.) elnöklete alatt 50—
50%-ban kijelölt, illetve választott képviselőtestületi tagokat foglaltak magukban.
E testületek operatív vezetője az államilag kinevezett Testnevelési Felügyelő, aki
előadója, szakértője, s állandó végrehajtója volt a bizottság feladatkörébe tartozó
összeírási, nyilvántartási, egyesületi, anyagi-tárgyi, felügyeleti, intézkedési ügyeknek.
3 Berlinből pl. báró Abele ezredes jelentett rendszeresen a HM-nek. Nagyrészt innen származtak az átszervezésre,
bújtatásra vonatkozó ötletek is. HL VKF 1919. 2. csop. 3/fasc. G. F .
4 Pl. Raies Károly: Igazságok és tanulságok. Bp., MOVE, 1920. HL Z/296.
5 Béldy Alajos: Testnevelés — Honvédelem. Bp., 1920. Ez minden bizonnyal annak a tervezetnek a feldolgozásából
készült, amely az Imre Sándor által Béldy munkájaként említett „Keformok a testnevelés terén" címet viselte. A ter
vezet a RTGY Imre I I . Sándor „Katonás nevelés" c. iratcsomóban található.
6 HM 90 879/1920—09. Biz. sz. rend.
7 1921. évi L U I . te. Bűm. Közi. 1922. 2. sz. T. n. jogsz.
8 Ez a 88840/eln. H. 1920. sz. HM-rendelet alapján történt.
9 L. a m. kir. honvédségről szóló 1921. XLLX. t e , illetve az 1922. I I I . te. rendelkezéseit. Országos Törvénytár,
1921 22.
10 84/1926. OTT I I I . rend.
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A testnevelési felügyelők az alájuk rendelt járási és községi testnevelési vezetők útján
végezték a leventecsapatok, illetve leventeegyesületek tevékenységének irányítását,
amelyek egyik típusát a közigazgatás által fenntartott, a másikat pedig a vállalati
leventeegyesületek képviselték.
Az egyesületeken belüli tisztségviselőket (50 leventére egy oktatót, aki irányítja,
s 10 leventére egy segédoktatót, aki végzi a kiképzést) 1924-től nevezik hivatalosan
leventeoktatónak, illetve segédoktatónak. Mellettük hamarosan (1926-tól) megjelent
a főoktatói, illetve a vezető főoktatói beosztás is. 11 Az egyesületeken belüli tisztség
viselőket nem a központi alapból, hanem a községek közigazgatási testületei, illetve
az egyesületek fenntartói saját testnevelési alapjaikból fizették. Minden valószínűség
szerint ez volt egyik fő oka az egész korszakon végighúzódott javadalmazási egyen
lőtlenségeknek és vitáknak.
A leventék (12-től 21 éves korig kötelezett, iskolán kívüli fiatalok) csapataiban raj,
szakasz, század12 beosztású csoportokat alkottak, amelyek megfeleltek egyrészt az
oktatói kar reflexeinek, másrészt a díszelgések, kivonulások és a kiképzési helyzetek
során követett célszerű tagozódásnak.
Az ifjak kor szerint elkülönülő csoportokban kaptak előképzést, a 12—15 évesek
elemi előképzésben, a 15—18 évesek alapelőképzésben, a 19—21 évesek szakalapelő
képzésben részesültek.
A leventeintézménynek a húszas évek végére ily módon kialakított szervezete nem
volt mozdulatlan. Az 1939:11. te. által hozott alapvető változást a differenciálódás
hosszú folyamata előzte és alapozta meg. E differenciálódás egyik vonulatát alkották
azok a szervezeti lépések, amelyek a HM-fennhatóság gyakorlásának új útjait épí
tették ki. A másik vonulatot a kiképzés színvonalának emelkedésével, valamint az
egyesületeken belüli tevékenység sokoldalúbbá válásával összefüggő szervezetmódo
sulások, a harmadikat pedig a leventeintézménynek külső társadalmi környezetével
fenntartott kapcsolatai fejlődése nyomán tapinthatjuk ki.
Az intézmény katonai irányítása részben a HM és a VKM nyílt és rejtett együtt
működésén,13 részben a vezetést alkotó személyeken keresztül realizálódott, de min
denképpen az utóbbiak jelentették garanciáját. Ennek felismerése tükröződik a HM
leventeintézményt érintő szervezetmódosító lépéseiben is: A Szövetségközi Ellen
őrző Bizottság (SZEB) távozását, s az antant-ellenőrzés lazulását kihasználva a HM
kieszközölte az OTT-társelnök hatáskörének bővítését, az OTT-n, s a III. szakbizott
ságon belüli önállósága növelését. A testnevelési felügyelőségi kerületeket 1929-ben
a vegyesdandárparancsnokságok kerületi beosztásához alakítva építették ki, a veze
tők pedig — a Kertef-ek — magas rangú katonatisztek lettek. Ezt követően, 1930-tól,
a központi leventevezetés személyzetét állományilag a HM, a testnevelés végrehajtó
szervezetét pedig az illető vegyesdandárparancsnokságok anyakönyvi állományába
helyezték át.
A katonai céloknak egyértelműbben megfelelő, a hadügyi vezetéstől függő oktató
gárda kialakításához vezető lépés volt, hogy 1933-ban megkezdték az ún. világ
háborús oktatógárda leváltását, s elsősorban olyan oktatók munkába állítását, akik
1926 után teljesítettek katonai szolgálatot. Emellett egyre nagyobb tömegben végez
ték az oktatók-segédoktatók kiképzését laktanyákban, s kialakították a „hadseregen
kívüli hadseregtagok" katonai továbbképzése folyamatos minősítésének rendszerét.
A kiképzés színvonalának és elvárásainak emelkedése s az egyesületi tevékenység
intenzívebbé válása további differenciálódást eredményezett az egyesületek és a felső
vezető szervek struktúrájában: az egységes tömegkiképzésre történő áttérés 1927-től
11 3248/1927. OTT TIT. Lev. 1927. 23—24. sz.
12 3854/1927. OTT TIT. körrendelet. Levente, 1927. 23—24. sz. a testnevelő szervekről.
13 A két tárca bizalmas megállapodása tartalmazza: „a levente intézmény szervezeténél fogva... katonai és polgá
ri személyek kölcsönös együttműködésére van alapítva. ÜL Levente 2. doboz, OTT TE-nak az 1/TE 1927. sz. bizalmas
rendeletet kiegészítő körrendelet.
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bevezetett rendszere14 először csak az oktatók felkészültségével kapcsolatban támasz
tott igényeket, amelyeknek kielégítésére a rendszeres tanfolyamok rendszerének
bevezetése volt a válasz. További megoldás lett volna a kiképzési idő növelése, ám
az erre irányuló kísérlet kudarcot vallott. Csak az volt a járható út,ha a hadsereg
kiképzési lehetőségeit igénybe véve emelik az oktatók felkészültségét.
A különleges tömegkiképzési ágak (1. sz. ábra, 498—499. o.) eleinte csupán mellékfeladatot jelentettek a kiképzés szempontjából. Ezeket a leventeegyesületekbe kap
csolva önkéntességi alapon szervezték meg, ám, felismerve a tömegkiképzés érté
kével vetekedő speciális kiképzettség fontosságát, fokozatosan a hadsereg közvetlen
irányítása alá rendelték e szakágakat. Legkorábban a lovas kiképzés (1929), majd a
rádiós kiképzés szervezetét (1938).
A leventeegyesületek kulturális tevékenysége és a hadsereg szempontjából közvet
lenül nem fontos sportágak terjedése mindenekelőtt maguknak a leventeegyesületek
nek a szervezeti differenciálódását vonta maga után. A népművelési tanfolyamok15
bevezetése, a műkedvelő egyesületek szaporodása, ének- és zenekarok alapítása egyre
több helyi értelmiségit vont be, elsősorban a tanítóság soraiból. A leventeoktatók
vagy vállalták az egyesületi tevékenység vezetését is, vagy egyre inkább visszaszorul
tak a kötelező előképzés területére. A leventeegyesületi élet fokozatosan erősítette az
intézmény társadalmi kapcsolatait a helyi társadalmi-, sport- és kulturális élet rep
rezentánsaival, miközben egyre észrevehetőbben elkülönült a kötelező előképzés
(kiképzés) rendszerétől és létrehozta saját belső tagozódását. 1939-ben 4 szakosztály
típusban (1. nemzetnevelő, és nemzetvédelmi, 2. élethivatásra előkészítő és művelő,
3. közhasznú és szórakoztató, 4. sport) már mintegy 36-féle szakosztályt tartottak
nyilván Ezek népszerűségének bizonyos szintjére, de méginkább a vidéki egyesületi
konkurrencia hiányára utal, hogy a kötelezettségi kor lejárta után is a leventeegyesüle
tekben maradó fiatalok számára (cserkész mintára) rendszeresítették az „öreglevente"
titulust.
Az OTT III. szakbizottsága a feltétel- és tevékenységmódosulásokra szervezeti lé
pésekkel reagált: a lovas kiképzés terjedésekor új státust rendszeresítettek az OTT
III. szakbizottságában, a SZEB ellenőrzés lazulásával lépéseket tettek a katonatisz
tek kiképzési munkába történő bevonására, nyomást gyakoroltak a szakkiképzési
ágakban résztvevők összetételének alakítása érdekében.16 1936-tól a Kertef-ek mellé
1—1 sportszakembert is vezényeltek, s tudomásul véve a leventesport viszonylagos
sajátosságait,17 az 1934-ben kiadott leventeegyesületi szabálymódosítás után létre
hozták a Levente Sportegyesületek Országos Központját (LESOK).18
Az egyesületekben folyó kulturális tevékenységhez kedvet csinálni, mintát adni
hivatott „regős csoport" 1930 júliusában történő felállítása azt mutatja, hogy a felső
vezetés szervezői aktivitásából akcidentális lépésekre is futotta.
A húszas-harmincas évek szervezeti differenciálódásának a társadalmi környezet
felé mutató vonulatában mindenekelőtt a leventeintézmény fejlesztésébe bekapcsol
ható külső társadalmi erőforrások, támogató tényezők, egyesületek felé kialakított
szervezeti viselkedés érdemel figyelmet: 1923-ban szabályozták a vállalatok levente
nevelésben vállalandó kötelezettségeit, több ízben is a tanítók, közigazgatási alkal
mazottak, papok, bevonásának, a rendőrséggel, a cserkészettel való együttműködés
14 1927-ig katonai jellegű előképzés a leventefoglalkozásokon csak az ország „megbízható" körzeteiben folyt, a lövé
szet és az alaki gyakorlatok jellegadó dominanciájával. Az Egységes Testnevelési Utasítás 1927-ben került kiadásra.
15 7643/1929. OTT I I I . 72. sz. körrendelet. Levente, 12. sz. (a tanfolyamokról).
16 Körrendeletek: Vitézek bevonásáról. Levente, 1923. 14., 17. sz. Vezetésben papok, tanítók, jegyzők részvétele.
1905/1926. OTT I I I . ; Levente, 1926. okt. rk. sz.; Együttműködés népművelési szervekkel ; Levente, 1925. 2. sz.; Tanítók
bekapcsolódása.38 991/1926.VKM; Levente, 1926. okt. rendkívüli sz.; 1905/1926.OTTIII.
17 A testnevelési felügyelet kerületi beosztása ekkor már megegyezett a vegyesdandár-területekével, eszerint
Debrecen, Miskolc, Győr, Sopron, Székesfehérvár, Pécs, Baja székhelyekkel működtek, a kerületi testnevelési felügyelő
(KERTEF) mindig a HM által delegált magas rangú tiszt, jogköre azonos volt a vármegyei testnevelési felügyelőével.
18 566/1934. OTT I I I . sz. körrendelet; LESOK. Levente, 1937. 215—247., 278. o.
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rendjét, 1926-tól pedig — szintén több ízben — a társadalmi, közművelődési és
sportegyesületekkel való kapcsolattartás rendjét.
A másik jellegzetes irányt a leventeegyesületek környezetük életébe történő be
kapcsolása képezte. A templomba járási kötelezettség elrendelése, a tűzoltó levente
csapatok helységenkénti létrehozása, a dalárdák, zenekarok nyilvános szereplésének
szabályozása, a leventék községi munkálatokba való bevonásának elrendelése, 1938tól munkatáborok felállítása azt mutatják, hogy a leventeintézmény vezetése töreke
dett arra, hogy hasznosnak tartsák s annak is érezhessék magukat az előképzésre kö
telezettek.
A társadalmi környezet felé mutató szervezeti differenciálódáson belül végül, de
nem utolsó sorban a szervezet védelmét, a károsnak ítélt hatások kizárását célzó
mozzanatok kaptak jelentőséget: megtiltották a leventeegyesületekben a politikai
tevékenységet, mindenféle politikai tárgyú beszélgetéssel együtt, a politikai jelvények
viselését; elrendelték alkalmankénti rendfenntartó leventaalakulatok alakítását;
korlátozták — 1926-tól — a leventék politikai gyűléseken történő részvételét ; szigorú
fegyelmi rendeletet állítottak hatályba, s hatósági jogkörrel ruházták fel a levente
oktatókat. Figyelemre méltó, hogy e „szervezetvédő" lépések már a húszas évek má
sodik felére be is fejeződtek. Talán ez a testület volt az, ahol a legrövidebb idő alatt
elérték a „végső" állapotot, amin aztán az 1939:11. te. hatályba lépéséig alig kellett
változtatni.
Amennyire mozdulatlannak látszott a szervezeti védekezés a nyilvános szférában,
legalább annyira állandó mozgásban volt a hadseregben központosuló, a leventein
tézményt is behálózó nemzetvédelmi szolgálat (NV) a nyilvánosság mögött. A fenn
maradt negyedévi NV-jelentések, az „ N " szempontból fontos adatok jelentésének
jutalmazására 1931-ben, a megbízhatatlanok névjegyzékének elkészítésére 1932-ben,
a nemzetvédelemre alkalmasak kiválasztására vonatkozóan 1936-ban hozott intéz
kedések, illetve a „védelmi párok" felállítására és működésükre, majd 1940-ben
történő megszüntetésükre hozott intézkedések rávilágítanak e háttérapparátus leven
teintézményt is behálózó szövevényének egyre terebélyesedő működésére.
Az 1939:11. te. elfogadása után a törvényes honvédelmi kötelezettség jegyében
újjászerveződő ifjúsági szervezet (2. sz. ábra, 502—503. o.) az előzőekben jelent
kező szervezet-módosulási tendenciákat végletesen magába építő struktúrát hozott.
Az OTT egyidejű feloszlatásával az iskolai, iskolán kívüli és a társadalmi egyesüle
tekben levő ifjúság testnevelését, sportját és honvédelmi előképzését egységesen a
HM alárendeltségébe szervezték.19 Az immár totális intenciójú szervezetnek „leg
főbb hadúri" minőségben lett a feje Horthy. Élén Béldy Alajos személyében az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének és a Testnevelésnek Országos Vezetője (IHNOV) állott,
akit az államfő nevezett ki a HM és a VKM javaslata alapján. Ez a magas rangú tá
bornok egyben a HM VIII. csoport főnöke, s a VKM testnevelési főcsoport főnöke
volt, önálló törzzsel, a két minisztériumban külön rendezett ügykörrel, de közös
költségbiztosítással támogatva. Alárendeltségében (1943-ig Kudriczy István, majd
Solymossy Ulászló) a Leventék Országos Parancsnoka (LOP), egyben HM 40. (elvi
és kiképzési) osztály parancsnoka — akit szintén az államfő nevezett ki — és törzse
képezte az operatív felső vezetés szintjét.
A szervezet operatív vezetése az alsó szinteken is teljesen egybeépült a hadsereg
szervezeteivel: a hadtestparancsnokságokon belül hadtest-leventeparancsnokságokat
hoztak létre, amelyek alárendeltségében megyei, járási, városi, kerületi levente
parancsnokságok alakultak. Az iskolai leventeképzés céljára helyenként iskolai leven
teparancsnokságokat is létrehoztak, máshol az iskolák tanulóit is az iskolán kívüli
19 Kormányzói utasításra a HM 1941. aug. 01. hatállyal elrendelte az 1939 :II. te. végrehajtásához szükséges új szer
vek megalakítását, illetve a régiek átszervezését. Az 5.520/1941. ME sz. rend. kiadása az 1941 :XII. te. 3. § alapján tör
tént. Az új szervezetet a Levente 1941. dee. 15. 433. o. ismertette.
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leventekiképzés szervezeteibe, a levente-körzetparancsnokok alárendeltségébe vonták
be.
A negyvenes évek szervezeti fejleményei azt mutatják, hogy az (adminisztratív)
akadályaitól megszabaduló leventeintézmény mind a társadalmat behálózó terjesz
kedésben, mind belső differenciáltságában minden korábbinál dinamikusabban tolóa totalizálódás irányába.
Még 1938-ban — 28 levente díszszázad felvidéki propagandakör útj ával20 — kez
detét vette a visszacsatolt területek leventekorú ifjúságának „leventévé fogadása",
egyesületekbe szervezése. A negyvenes években gyorsult fel — olasz, német, finn
példa alapján — a leánylevente-csapatok szervezése.21 Az új helyzetben a cserkészet
sem vonulhatott ki a leventenevelésből, a cserkészeknek is leventecsapatok keretébe
szervezetten kellett teljesíteniük előképzési kötelezettségüket.
A kormányzati ifjúságpolitika totalitás-törekvéseinek határait jól jelezte a cserké
szet fennmaradásához való ragaszkodás, az egyházi ifjúsági szervezetek érintetlenül
hagyása, illetve a negyvenes évek német nemzetiségű ifjúsági szervezkedéseinek,
a Deutsche Jungendbund-szervezeteknek engedélyezése.
A radikalizálódó helyzetben rohamosan elburjánzó politikai, faji, vallási diszkri
mináció sem hagyta érintetlenül a szervezetet: a Horthy-kormányzat már 1939-ben
kihirdette az egyesülési jog korlátozásáról szóló rendeletet,22 a „hadban álló nemzet
egyetemes érdekeire,, hivatkozással; 1941-től rendelet tiltott mindenféle politikia
tevékenységet a leventeegyesületekben, 1942. május 21-től pedig a hírhedt levente
rendelet23 szerint a „leventeköteles ifjú, tekintet nélkül korára, semmiféle politikai
tevékenységet nem fejthet ki." E rendelet szinte lehetetlenné tette a baloldali moz
galmak közel kerülését az ifjúsághoz, bár fékezte körükben a nyilas mozgalom terjedé
sét is. Ugyanez a rendelet zárta ki a leventeintézményből (az 1941 :XV. te. értelmé
ben) a zsidó fiatalokat, akiket — az 1939:11. törvénycikknek a 1942 :XIV. törvényeik
kel való kiegészítése értelmében — „a leventekötelezettség helyett a kisegítő szolgá
latra való előképzés kötelezettsége" terhelt.
A struktúramódosulások szervezeten belüli irányait elsősorban az új körülmények
közötti működés, illetve az új feladatok követelményei határozták meg: (3. sz. ábra,
506—507. o.). Az 1939:11. te. elfogadásától pontosan elválasztották a leventecsapatok
és a leventeegyesületek tevékenységi köreit. A leventecsapatok tevékenysége „nem
zeti" és „szak-" szempontból egyaránt magasabb követelményeket állított az oktatók
elé. A leventeoktatók kiválasztásának szakszempontú szigorítása mellett a HM már
1940 májusában elrendelte a leventeparancsnokok „nagyszülőkig visszamenő" szár
mazásigazolását.24 A rendszeres oktatóképző tanfolyamok tartásába bevonták a nép
főiskolákat is,25 s évente megrendezték a Központi Irányadó Tanfolyamokat. A be
hívott és hadbavonult levente-tisztikar pótlására egyre nagyobb arányban vontak
be és képeztek ki leventeoktatóként papokat a leventeoktatók tanfolyamain.26
20 Leventéink látogatása a visszacsatolt Felvidéken. Levente, 1939. 32. o.
21 Már a húszas években volt propagandája a leányok leventébe szervezésének. (Szabó Gyula országgyűlési képviselő
parlamenti felszólalása. Orsz. gy. Képviselőházi Napló. XIX. k., 129—130. o.) Az előszervezés és a törvényes alap ki
munkálása a HM keretében párhuzamosan haladt. 1942-ben már összeállt a törvénytervezet a „leányifjúsági kötelező
honvédelmi nevelésről." dt. Kokas Eszter — a mozgalom akkori vezetőnője —az anyai hivatásra felkészítést tekintette
fő célnak. Az előszervezés csak az egyház (Serédi, Czapik, Shvoy, Apor püspökök) által erősen kézben tartott feltételek
tiszteletben tartásával mehetett végbe az egyházi vezetés és nevelői fennhatóság messzemenő biztosításával. A törvé
nyes alap, a kész „leánylevente" — rendelet 1943. nov. 27-én jelent meg a hivatalos katolikus értesítőben (9000/1943.
VKM-rendelet OL P. K. jkv. 1943. nov. 15. 497—499. o.) Az előszervezés eredményeként az önkéntes leventeleányok
szervezett létszáma 1942-ben már elérte a 200 ezret. (AC országos elnökének 1942. máj. 11-i jelentése).
22 Rendeletek a gyülekezési és egyesületi jog korlátozásáról. 8120. M. E. sz. és 8110 ME. sz.
23 A leventeköteles ifjak politikai tevékenységének tilalmáról a 3050/1942 ME. sz. rendelet 1942. május. 21-én
jelent meg.
24 HM VHK eln./I. o. 1940-227/3779. sz. rendelet.
25 126 097/eln. 40. o. — 1942. Leventeegyesületi vezetőképző tanfolyamok a KALOT népfőiskolákon. Levente,
1942. 538. o.
26 Az 1942/43. évi országos leventemunkáról szóló beszámolóban 700 katolikus és 280 protestáns lelkész kiképzését
közölték. 1943-ban „1000—1200 fiatal és munkára kész oltártestvér" kiképzéséről született megállapodás. (HM
134 583/ ein. LOK. 1943. sz. r.; d. E P . Egyh. Lt. 3224. G. F.)
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Az oktatói kar mellett a leventeegyesületek negyvenes évekbeli működését meg
határozó mozgalommá fejlesztő törevések létrehozták az egységes ifjúvezetői kar
intézményét,27 melynek keretében a leventék közül választották s nevezték ki az
alparancsnoki kart. A kiképzési anyag elsajátításának és ellenőrzésének javítása
mellett az ő kiválasztásukat is szolgálta a bevezetett honvéd („H") próbarendszer,
illetve a leventék „apród" •— „újonc" — „legény" szolgálatainak korcsoportonként
növekvő elvárásokat támasztó követelményrendszere.28 A „teljesítmény" motiválá
sára felhasználták a behívások és az ifjúvezetői rendszer bevezetése miatt felgyorsuló
„előmeneteli" lehetőségeket, illetve más erkölcsi formák (pl. Levente Teljesítmény
Érem) vonzását.29
A hazai egyházi körök, valamint a levente f első vezetés ifjúságnevelési törekvései
nek egybeesése, a lelkészkedő papság intézményen kívülről kifejtett támogatását (a
destrukció ellen, s a keresztény-nemzeti érzés felkeltésére) immár elégtelennek találva,
1943-ra beérlelte a hadsereg tábori lelkészi szervezete mintájára a leventeintézmény
önálló levente-lelkészi szervezetének kiépülését. Megindult egy leventepüspökség
felállításának előkészítése is, ám ez már nem kaphatott módot a tényleges működésre.
A leventeegyesületek háború alatti életének legfontosabb — s a korábbiakhoz ké
pest legdinamikusabban fejlődő — oldalát képezte a leventemunka társadalmi fel
használására irányuló formák felduzzadása: rendkívüli jelentőségre tettek szert egy
felől az iparilag hasznosítható hulladékok, másfelől a különböző időzítésű, a harcoló
honvédek támogatására irányuló élelmiszer, meleg ruha, frontra küldendő nemzeti
jelképek, ajándék stb. gyűjtésére szervezett akciók.
A másik tevékenységforma a „nemzeti többtermelésért" folyó országos mozga
lomba illeszkedő levente-termelés — a kisállattenyésztés, selyemhernyótenyésztés,
gyógynövénygyűjtés, olajosmagvak, cukornád termesztése stb. — volt, amelyen be
lül a leventék termelési vállalkozásainak összefogására 1941-ben létrehozták a Leven
ték Gazdasági Szövetkezése intézményét.30 Ezek mellé sorolandó a leventék önkéntes
közmunkatáborainak szervezése, illetve a haditermelésbe történő egyre fokozódó
bevonásuk az üzemeken belül.
E tevékenységformák, amellett, hogy jelentős értéket hoztak létre, a társadalmi
integráció tekintetében is „áldásosnak" bizonyultak. Ezt bizonyítja a kizárólag társa
dalmi integrációnövelő célzatú foglalkoztatási formák elszaporodása is: a fronton
levőkkel a Magyar Sors Bajtársi Levelezés keretén belül való levelezés főleg levente
leányoknak ajánlott 31 foglalatosságán túl 1942 nyarától a „Levente Bajtársi Szol
gálat" 32 keretében országszerte megszervezték a fronton harcolók otthonmaradott
családjainak segítését, ami rendszerint betakarítási segédkezésből, ház körüli tenni
valók elvégzéséből állt, de példáként még házrenoválást, házépítést is bemutattak
a serkentő célú híradások. A fronton harcolókkal vállalt azonosság sokféle jelének,
mintájának működtetése során egyre több szimbolikus szervezeti mozzanat irányult
a háborús idők új értékeinek hangsúlyozására. Ilyenek voltak például a „Hadiárva
levente" jelvény adományozása, illetve a leventecsapatok helyi hősi halottakról tör
ténő elnevezése is.

27 Némelhy Sándor: A leventeegyesület az ifjúságé. Levente, 1942. 62. o.; Ifjúvezetők kinevezésének feltételei. Le
vente, 1941. 353. o.
28 Dr. Csipkés György: A levente újonc és a levente apród szolgálata. Levente, 1942. 83. o.
29 1944-ben rendszeresítette a HM kimagasló leventeszolgálat, jó magaviselet, kiváló kiképzési eredmény, kiváló
próba- vagy sporteredmény, átlagon felüli egyesületi aktivitás, a társak példaadó befolyásolása elismeréseként, illetve
a polgári légoltalomban, légitámadások, elsősegélynyújtás, mentés, tűzoltás, ejtőernyős-elhárítás alkalmával mutatott
áldozatkészségért.
30 Leventék Gazdasági Szövetkezése. Levente, 1941. 433. o.
31 „Magyar sors bajtársi levelezés." Levente, 1941. 31. o. (A címeket iskolákon keresztül juttatták el a fiatalokhoz).
32 A célját a rendszeresítő BM-rendelet abban jelölte meg, hogy a „polgári és katonai hatóságokkal, valamint az
erre vállalkozó társadalmi szervezetekkel (egyesületekkel), továbbá az Országos Nép- és Családvédelmi Alap helyi
szerveivel szoros együttműködésben a háborús viszonyok következtében szükségessé váló különleges szociális feladato
kat látja el." (Belügyi Közlöny, 1942. 916—917. o.)
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A háború alatti leventefoglalkoztatásban jelentős hatást gyakorolt a szervezeti
folyamatokra a katonai és a polgári védelmi szerepek keveredéséből létrehozott vé
delmi—mentési—fegyelmező funkciójú munkaformák egyre kevésbé csak formális
felvállalása. Számos új formát képeztek a „termésvédelmi" — légófigyelő — kénielhárító — tűzoltó stb. szolgálatok megszervezésével.
A megsokasodott feladatok, illetve a hadsereg megnövekedett elvárásai a leven
ték körében érvényesített kontrollmechanizmusok olyan új, szorosabbra zárt rend
szerét hívták életre, amelyek a katonaihoz közelítő s számos vonatkozásban a had
sereggel egybeépített formákat eredményeztek : az új szervezeti rendszer bevezetésé
vel egy időben egységesítették a leventenyilvántartás rendszerét, 1941-ben bevezették
a „fejlődési törzslap" rendszerét,33 ami rendszeres és a leventék köteles korától nyo
mon követhető minősítést tett lehetővé, ugyanakkor ezt egybeépítették a hadsereg
bevonultatási rendszerével.
Megváltozott a háborús helyzetben méginkább fontossá váló „megbízhatóság"
kontrollszervezete : a nemzetvédelemleventeegyesületekben való működése is. 1940-ben
megszüntették a túl sok „hibával" és nemkívánatos feltűnéssel dolgozó „védelmi
párok" beszervezését, s a katonai, illetve a leventeparancsnokságokon belül szervez
ték meg a haderőn kívüli nemzetvédelmi szolgálatot.
Emellett a leventeegyesületekben a kötelezően megszervezendő szakosztályok
között hozták létre a „nemzetvédelmi és nemzetnevelő" szakosztályokat, széles
körben hirdették a jó levente-előmenetel katonai szolgálat során történő kedvez
ményezését,34 ugyanakkor magától értetődő nyilvánossággal támogatták egy létre
hozandó leventecsendőrség felállításának gondolatát.35
1944. október lő-ét követően a leventeintézmény szervezete — elveszítve relatív
önállóságát — mind struktúrájában, mind funkciójában végletesen leegyszerűsödött.
A „hungarista állam" eszméjének alárendelt szervezetben a korábban kifejlesztett
formák szerepét a felkoncolással fenyegetés vette át, lehetetlenné vált a papok továb
bi szerepvállalása, nem volt szükség külön ifjúságnevelő megfontolásokra.
Az „ütőképesség" igénye gyakorlatilag csak a III. korcsoportú leventéket vonta
a nyilas vezetés érdekkörébe — a megszállt területekről is csak e korosztályt vonták
vissza — az ennél fiatalabb korosztályok számára a leventintézmény a továbbiakban
alig jelentett többet időnkénti együtttartási keretnél.
A III. korcsoportos leventék minden tekintetben katonai elbírálás alá estek, bár
eleinte csak a Nemzetőrség, illetve a Kisegítő Karhatalom (KISKA) egységeibe ke
rültek beosztásra.
Az új helyzetben — az IHNOV pozíciójának megszűnésével — a nyilas HM-nek
alárendelt LOP maradt az intézmény közvetlen vezetője, ugyanakkor Zsákó Kálmán,
a nyilas párt országos ifjúsági vezetője és Kovarc Emil útján a nyilas pártirányítás
igyekezett befolyását érvényesíteni az „Ifjúság Harcba állításának" ügykörében:
november közepén felállítják a Fegyveres Nemzetszolgálat szervezetét,36 1944. de
cember 12-ón Csonka Emil kiáltványával megindul a Hungarista Ifjúsági Légió szer
vezése,37 illetve ugyanabban az időben (december 14-ig meghosszabbítva a jelentke
zési határidőt) került sor az SS Hunyadi páncélgránátos hadosztály, majd a Szent
László hadosztály toborzására, amelybe már 17 éves kortól várták a leventéket.38
83 ». dr. Bosztáczy Ernő: A fejlődési törzslap. I—II—III—IV. Levente, 1941. 97., 133., 177., 319. o.
34 Kedvezmények a katonai szolgálatra bevonuló értékes sportemberek és játékosok számára. Levente, 1940. 335. o.
85 Molnár István: Levente csendőrség. Levente. 1943. 711. o.
36 A 4199/1944. ME. sz. rendelettel.
37 A kiáltvány többek között így fogalmaz : „A hungarista ifjúság már nem csupán a Párté, hanem az egész magyar
nemzeté és a magyar ifjúság számára a hungarista fiataloké. (...) Rövidesen elhangzanak a riadóparancsnok, ismertet
jük a jelentkezési irodákat, ahol besorozzuk ifjúságunkat a hősök seregébei (...) Az jfjúságot nem fogják többé frázi
sokra felhasználni, nem hivatkozhatnak ránk elaggott figurák. Nagy a veszély 1 Súlyosak a harcok ? Mindenünk elvész ?
Lehet, (...) és mégis győzünk !" (HM nov. 8. 88. 692/eln. o. 1944. sz. rend.
88 összetartás, 1944. okt. 26. 4. o.; Nógrád, 1944. okt. 28. 2. o.

— 608 —

Emellett a nyilas hadvezetés rohamzászlóaljakba s páncélromboló alakulatokba
igyekezett bevonni a fiatalokat.
A LOP november közepére megszervezte az Országos Levente Riadóhálózatot, 39
folyt körükben a hadiüzemek zárt munkásalakulatainak, illetve a MÁV ifjúsági mun
kásszázadainak szervezése, valamint a dunántúli táborokban a visszavont levente
csapatok gyorsított kiképzése.40 Az 1945. január 2-án megjelent mozgósítási parancs 41
már a 16. életévtől tette kötelezővé a bevonulást.
A feltartóztathatatlan bomlás felőrölte a szervezeti keretek maradványait is, a
harcokban el nem esett, vagy az időközben haza nem szökött leventéket Magyaror
szág felszabadulása után németországi visszavonás, majd angol-amerikai hadifogoly
táborok várták.
A szervezet vezető apparátusáról*2
a) A leventeintézmény vezetői rekrutációjának megértéséhez elengedhetetlenül
hozzá tartozik a szervezeti előtörténet lényeges mozzanataiban aktivizálódó szemé
lyekhez, csoportokhoz kapcsolódó folyamatosság ismerete.
A modern testi nevelés külföldi példáinak hazai adaptálóit először a XVIII. szá
zadi felvilágosodás hatásaira fogékony nagybirtokos arisztokrácia, illetve a szolgála
tukban álló nevelők és orvosok körében találjuk. Őket követik a reformnemesség
szélesebb látókörű, általános polgárosodást, nemzeti értékű testi nevelést politizálva
érvényesíteni kívánó országos hatású alakjai.
A kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszakban a modern testnevelés és
sport további sorsát meghatározó befolyásfelosztó lépések kultúrpolitikusokból,
katonákból, egészségügyi és pedagógiai szakemberekből, valamint a sportmecena
túrát és a nyilvánosságot (sajtó) kézben tartó polgári és arisztokrata csoportokból
álló körben zajlottak. Ezek mellett a középiskolai testnevelésben részesített művelt
rétegek növekedése hatására fejlődésnek indult a sportegyesületi élet, amelyen belül
jól elkülönült a konzervatív német torna, s à fiatalabb angol orientációjú atlétika
híveinek tábora.
A sportügy állami fennhatóság alá vonása (1911) az előbbiek meghatározó szerep
hez jutását eredményezte az OTT-ban, s egyszersmind a VKM és a HM közötti kom
promisszum létrejöttét a katonai előképzés sport-státusát és támogatását illetően.
A VKM keretén belül az első világháború küszöbén mintegy 600 — a középiskolai
tanárok presztízsét el nem érő, de helyzete egyenrangúvá tételében érdekelt — test
nevelő tanár működött; a HM keretén belül emellett az iskolai játékdélutánok, a
lövésztanfolyamok szervezésében, egyesületek támogatásában tapasztalatot szerzett
fiatal tiszti csoportok álltak rendelkezésre, akik közül a katonai testnevelés sajtónyilvá
nosságának szélesítésére is akadtak vállalkozók.
E csoportok társadalmi helyzete, praxisa, értékei, érdekei, ideológiája sok tekin
tetben kiindulópontot jelentett a későbbi leventeintézményben befolyásukat érvé
nyesítő rétegek szerepfelfogásához, illetve orientációjának megalkotásához.
b) A. leventeintézményben befolyásukat érvényesíteni kívánó csoportok első
seregszemléjét és összecsapását az 1921:LIII. te. előkészítő tárgyalásai hozták.
A HM, a VKM, a Fővezérség, a MOVE, a Magyar Cserkész Szövetség ós a Propaganda39 Összetartás, 1944. nov. 23. 5. o.
40 BM Arch. Šzálasi Ferenc és társai pere. Mosonyi vallomása. G. F .
41 O L Ü . C38. VKM. 1945. 7. cs.
42 Ez az alfejezet ,,Az elit szerepek hordozói, vezetők és kultűracsinálók a leventeintézményben" c. tanulmány.
(Történelmi Szemle, előkészületben) alapján készült.
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minisztérium képviseletében résztvevők — soraik „megtisztítása" után — egyetér
tettek a létrehozandó szervezet revízióra irányulásában, közöttük a — tulajdonkép
pen a korszak végéig meglevő — alapvető ellentét a fegyveres felkészülés, illetve
a kultúrfölényre törekvés programjában volt.
Mivel ez az ellentmondás nem a belső erőviszonyok alapján került le a napirendről,
a békeszerződések törvénybe iktatása, s a meginduló konszolidáció közepette a polgári
közigazgatás mechanizmusára ráépülő szervezet vezetésében — egészen az 1939:11.
te. hatására végbemenő szervezeti átalakulásig — mindkét törekvés képviselői jelen
voltak.
A szervezet történetében a vezetők rekrutációjában alapvető különbségek voltak
a polgári közigazgatáshoz (1921—1941), illetve (1941-től) a katonai közigazgatáshoz
való tartozás szerint.
Az 1921 :LIII. te. a VKM keretén belül működő OTT III. szakbizottságát, vala
mint a HM jelenlétét legálisan biztosító HM-OTT összekötő tiszteket ismerte el a
leventeintézmény felső vezetésének.
Közülük az OTT mindenkori elnökei43 személyükben nemcsak az állami sportirá
nyítás mindenkori hatalmi pozícióját, hanem az első világháború előtti tendenciák
továbbfolytatódását, s az azokban beállott változásokat is jól reprezentálták. A nagy
tekintélyű Berzeviczy Albert a szervezet elfogadtatásához, a nála 30 évnél fiatalabb
Karafiáth Jenő a szervezet első 10 évének kibontakozási periódusához, Lázár Andor
a testnevelósügy országos reprezentációjához adta a legtöbbet. Az őket követő
Kelemen Kornél, Arató Géza, illetve Prém Loránd már inkább sportvezérek, mint
politikusok, s inkább a szervezeti operativitáshoz kötődtek, s kevésbé számítanak az
ellenforradalmi rendszer reprezentatív vezetőinek.
Az ifjúság testi nevelésének és katonai előképzésének a katonai közigazgatás részé
vé válása előtt megszűnt a sportügy viszonylagos irányítási önállósága. 1938-tól
a VKM erősítette a vezetés központosítását: az OTT elnökei a mindenkori kultusz
miniszterek, először Teleki Pál, majd Hóman Bálint lettek. Erőfeszítéseiket a HM
if júságmilitarizáló törekvéseinek leszerelésében nem koronázta siker, a HM alárendelt
ségében került újjászervezésre a hazai ifjúsági sportügy s az ezen belül immár vezető
szereppel felruházott leventeintézmény. Első embere, Béldy Alajos altábornagy, a
HM VIII. csoportfőnöke, a sportszervezésben, s az aktív sportolásban is tekintélyes
előélettel, nemzetközi látókörrel, diplomáciai gyakorlattal rendelkező, az egyházi
körökkel jó kapcsolatot ápoló, Horthy bizalmát bíró katonatiszt lett. Szereplésében
az ifjúság nyílt militarizálása, háborús igénybevételre való előkészítése gyökeresen
megkülönbözteti őt elődeitől.
Az OTT III. szakbizottság elnökei töltötték be a mindenkori társelnök funkcióját,
s a leventeintózmény vezető testületének (III. szakbizottság) irányítását, 1941-ig.
Sirsich Béla, Nagy (Raies) Károly, Kőnek Emil, Mátyás Sándor, Ágotha Arpád,
Rapaich Richárd, Papp-Vári Endre, Kiss Kálmán tábornokok a rejtett katonai elő
képzés időszakában is félreérthetetlen kifejezői voltak a HM érdekérvényesítő törek
véseinek.
1941-től a leventeintózmény vezető testületének irányítója Kudriczy István ezre
des, majd leváltása után (1943) Solymossy Ulászló tábornok lett, mint a Leventék
Országos Parancsnoka (LOP), egyben a HM 40. osztály vezetője.
E tíz magas rangú katonatisztre jellemző a középosztályi származás, a jó iskolá
zottság, a rendszerhez való feltótlen kötődés, s a háború előttiekre külön-külön is
a magas kor.
Operatív központi testületre első ízben az 1921 :LLU. te. előkészítő munkálatai
43 Berzeviczy Albert (1921—1923), Karafiáth Jenő (1923—1931), Lázár Andor (1932. jan.—1932. okt.), Kelemen
Kornél (1932—1937), gr. Teleki Pál (1938—1939), Hóman Bálint (1939—1941). üv. elnökök: Prém Lóránt (1937—
1939), Arató Géza (1939—1941).
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során volt szükség. Ennek irányítója az akkor belügyminisztériumi államtitkár,
Karafiáth volt, tagjai pedig a VKM nevelésügyi szakemberei, illetve a HM VI. cso
port (rejtett VK) tisztjei közül kerültek ki.
Az OTT III. szakbizottsága, mint a leventeintézmény vezető testülete 1921 már
ciusától szerveződött; csaknem pontosan 20 éves fennállása során összesen 47 sze
mély tartozott a kötelékébe,44 egyidőben — a körülmények alakulása szerint válta
kozva — 9—15 fős létszámmal működött.
Az OTT III. szakbizottság tagjainak csaknem fele (22 fő) a HM kötelékéből vezé
nyelt tiszt és tábornok volt, a többiek között találjuk az érdekelt minisztériumok
tisztviselőit (PM, VKM, IM) ; a 30-as évek elején a legtöbb cserkészvezetőt, valamint
a fővárosi közigazgatás néhány képviselőjét. Körükben gyakori a katonai szakkép
zettség (tiszti rendfokozat, harctéri szolgálat), magas arányú a társadalmi egyesületek
elnökségeiben való részvétel, a politikai illetékesség képviselete (8 fő országgyűlési
képviselő), illetve magas az ifjúsági, valamint a sportsajtóval jó kapcsolatokat fenn
tartók aránya. Származási és egzisztenciális tekintetben egyaránt bevett közép
osztályi jelleg konstatálható e testületben. Az összetétel változásai azt mutatják,
hogy a gazdasági válság időszakáig folyamatosan sokrétűbbé vált a tagok által kép
viselt társadalmi pozíciórendszer, s gazdagabbá az a funkcióegyüttes, amely lehető
ségeiket jellemezte.
A válság nemcsak visszavetette e folyamatot, hanem át is rendezte: a létszámot
„gazdaságosabb" szinten, s a korábbi sokrétűség visszaesésével stabilizálta (a cser
készvezetők is ekkortól kezdtek elmaradozni).
Az OTT III. szakbizottság testületéhez számíthatjuk az 1928-tól, a szövetségi
ellenőrzés lazulásától, a levente-tömegkiképzés megkezdésétől a nyílt katonai előképzési rendszer bevezetéséig a HM által az OTT-hoz vezényelt összekötő tiszteket. 45
Ezek a HM l/a, illetve a VKF VI. o. beosztottjai voltak (összesen 10 fő), s csupán
annyiban tértek el a III. szakbizottság katonatiszt tagjaitól, hogy árnyalatnyival
gyengébb pozicionáltság jellemezte őket ; feladatuk a sport militarizálásaval kapcso
latos közvetítés volt.
A leventeintézmény háborús felső vezető testülete 46 tükrözte a szervezet katonai
közigazgatásba ágyazottságát.
A Béldy törzsét alkotó személyek, a LOP vezetői, a HM VIII. csoportfőnökség
csoportvezetői, illetve a HM 40/e. és 40/k. osztály alosztályvezetői és beosztottjai
összesen 63 főt tettek ki. Működésük alap jellegzetessége volt, hogy a minden koráb
binál differenciáltabb vezetési szerepeket egy, a társadalmi rétegzettség tekintetében
minden korábbinál egyneműsítettebb (katonai) apparátussal, s egy minden koráb
binál egyneműsítőbb (formális katonai) technikával valósította meg.
A szervezet e katonai vezető apparátusának tagjai a megfelelő szinteken gyengébb
képzettséget, alacsonyabb származást, nehezebb kezdést, rögösebb életutakat tud
hattak maguk mögött, mint az OTT III. szakbizottság tagjai.
44 Béldy Alajos, Berty László, Bodó János, Boross Sándor, Csenkey Geyza, Gilléri András, Csordás Elemér, Dinien
Vidor, Dollinger Béla, Dürmayer Gusztáv, Gömbös Gyula, Horváth László, Kalándy Imre, Karafiáth Jenő, Kelemen
Kornél, Kiss János, Kiss Ferenc, Kmetykó János, Kőlley Ernő, Kudriczy István, Lieber Béla, Lieszkovszky Pál,
Máthé Kálmán, Mátyás Sándor, Mecséry Lajos, Mező Béla, Missuray Félix, Mokcsay Dezső, Moldoványi István,
Molnár Dezső, Nevitzky Antal, Itapaich Ilichárd, Rády József, Szabó Lajos, Szapár Tibor, Szendy Károly, Sztrilich
Pál, Szukováthy Imre, Teleki Pál, Török Pál László, Végh Kálmán, Witz Béla, Wroblerszky Elek, Zsemberi Gyula.
45 Ágotha Árpád tbk., Perczel Attila ezds., Soós Pál (bádoki) ezds., Schindler Szilárd ezds., Decleva Zoltán ezds.,
Aggteleky Béla ezds., Németh József ezds., Horváth Ferenc alez., Bogáthy Albert f őhadbiztos, Verbőczy Kálmán alez.
46 Béldy Alajos altbgy. Az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének Országos Vezetője. HM VIII. csoportfőnök, VKM
testnevelési csoportfőnök. Az IHNOV törzse: Richter János szds. személyi segédtiszt, Rajczy Imre dr. személyi titkár,
Szurmay Tibor vk. szds. vk. összekötő tiszt, Bekény Béla ezds. sajtó-propaganda-filmcsoport vezető, Lieszkovszky Pál
őrgy. nemzetközi ügy. csop. vez., Nagypataki Gyula dr. o. szds. eü. előadó, Schmidt József korm. főtes. s. műszaki elő
adó. A Leventék Országos Parancsnoka (LOP) Kudriczky István ezds., (1943. aug.-ban leváltják, utódja Solymossy
Ulászló tbk.) alárendeltségében: Lovas László vk. szds. szervezési oszt. vez., Verbőczy Kálmán alez. Kiképzési o. vez.,
Schenker Zoltán ezds. Testnev. alo. vez., Szecsey Sándor alez., Nyilvántartási o. vez., Bazsó Jenő hadbizt. alez. Leven
te-hadbiztosság vez., Kudriczy István a Levente-sport Országos Központ vez., Rosztóczky Ernő o. őrgy. Levente eü.
o. vez., Somfay Elemér hadb. őrgy. a Honvéd Központi Testnevelési Intézet pk.-a.
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A leventeintézmény háborús felső vezetése körébe kell sorolnunk a fentieken kívül
a leánylevente mozgalom országos vezetőjét, dr. Kokas Esztert, a női nemzetvédelem
országos vezetőjét, W. Zsigmondy Juditot, illetve az egyetlen elkülönülő nemzetiségi
szervezet, a német ifjúsági szervezet vezetőit; országos vezetőjük Huber Mátyás,
helyettese Kirsch Mátyás, a diákok országos vezetője Róth József, helyettese Pöhm
László, az országos leányifjúsági vezető: Vogel Gizella, helyettese Forfota Frigga
volt.
c) A felső vezetés hatásainak továbbítása, érvényesülésük regionális hangulati,
anyagi, személyi feltételeinek megteremtése, a leventemunka közvetlen irányítása és
felügyelete a regionális—közvetítő, más szóval a középszintű vezetésre hárult.
E funkciók ellátására alakultak meg a 20-as években a vármegyei, járási, községi
törvényhatósági testnevelési bizottságok, illetve került kinevezésre a VKM által a
szakképzett testnevelő tisztikar, mely a járási és vármegyei testnevelési és népgondo
zó kirendeltségek keretébe szervezve segítette a bizottságok munkáját
1941-ig — a levente körzetparancsnoki rendszer bevezetéséig — a testnevelési
bizottságok, illetve a kettős alárendeltségű testnevelő tisztek (egyfelől a vegyesdan
dár-parancsnokságok mellett létrehozott testnevelési kerületek alárendeltségében,
másfelől a VKM-OTT alárendeltségében dolgoztak) összefonódása képezte a levente
intézmény középszintű vezetését. E kettősség hordozta a szervezeti szilárdság, illetve
a kulturális központosítás sajátos minőségű, ám alapokig ható garanciáját: a várme
gyei, járási és községi testnevelési bizottságok által lehetett a testnevelés egyszerre
„társadalmi" (a hivatal és a helyi hatalom birtokosainak társadalmisága értelmében),
illetve állami-közigazgatási feladat. A bizottságokon belül a testnevelési tisztek vol
tak az adott szakirány speciális ismereteinek hordozói, s biztosítékai a testnevelési
felügyelőségek elvárásai érvényesülésének. A bizottságokban az operatív folyamatok
(napi irányítás, kidolgozás, ellenőrzés, jelentés stb.) vitelével elejét vették annak,
hogy népszerűtlenné váljék a testnevelés ügye azzal, hogy tennivalóit túlságosan rá
terhelik a „társadalmi" alapon szerveződő törvényhatósági bizottságok tagjaira,
így a bizottsági tagság a tagok túlnyomó része számára reprezentatív jellegű marad
hatott.
A testnevelési tisztikar létszáma országosan egyidőben 1928—41 között mintegy
380 főt tett ki. Ezen belül kb. 10%-ot alkottak a kerületi felügyelők és törzseik mint
hivatásos katonák, kb. 65%-ot a vármegyei és a járási kirendeltségek ny. tisztjei,
s kb. 25%-ot a többségében polgári alkalmazott altisztikar. Legtöbbjük 1941 után
a megalakuló leventeparancsnokságok alárendeltségébe került, s belőlük építkezett az
1941-ben felállított HM VIII. Csf.-ség, illetve a HM 40. o. is. A szervezetben ők kép
viselték a folyamatosságot.
A törvényhatósági testnevelési bizottságok — számításaink szerint — a 30-as
években országosan (a vármegyei, járási, községi testületek együtt) mintegy 10—11
ezer tagot számláltak. Ezek az adott közigazgatási szint első embereinek (főispán,
polgármester, főjegyző stb.) vezetésével működő, 50%-ban kinevezett, 50%-ban
választott bizottságok törekedtek a támaszul használható társadalmi rétegeket so
raikba vonni, olyan személyek képében, akiktől a leventeügy tekintélyének emelését
is remélhették.
d) A helyi alsószintű vezetés, a leventetömegekkel közvetlen kapcsolatban levő
oktatói kar képviselte a leventevezetés legtömegesebb, a nevelőhatások realizálásában
legfontosabb rétegét. 1922-ben mindössze 1400 — voltaképpen kiképzetlen — oktató
volt az országban; 1927-ben a 3551-re növekedett leventeegyesületekben a kb. fél
millió levente közvetlen vezetőjeként 250 testnevelőt és 6445 leventeoktatót tartot
tak számon; 1943-ban — teljesen más körülmények között —a kb. egymillió-három— 512 —

százezer leventét kb. tízezer oktató vezette, akiknek 30%-a volt hivatásos nevelő
(tanító-tanár).
A leventeoktatói tevékenység egészen 1941-ig általában kiegészítő (egyéb foglal
kozás mellett folytatott) tevékenységként szerveződött a törvényhatósági testnevelési
bizottságok helyileg jelentős eltérésekkel működő vezetése mellett, s súlypontjában
mindvégig a leventecsapatok kiképzése, illetve a leventeegyesületi élet szervezése
állott. 1941-re az 1939:11. tc.-nek megfelelő szervezetátépítés az oktatói karon belül
is gyors differenciálódást eredményezett. A katonai irányítás körzetparancsnoki
rendszerbe szervezte a leventecsapatokat ; az iskolai leventekiképzés kötelezővé téte
lével emelkedett az oktatók között a közép- és felsőfokú iskolák tanárainak aránya ;
a kiképzést vezető oktatók tehermentesítésére létrehozták a „nemzetnevelő tiszti
kart", kiépítették a „leventelelkészi rendszert"; megindult a papok leventeoktatóvá
képzése, s közvetlen bevonásuk a leventék kiképzésébe, nevelésébe. A háború előidéz
te oktatóhiány „mozgalom" formában hozta létre a levente-ifjúvezetői rendszert (,,a
leventeintózmény a leventéké"), amely a leventeifjúság hierarchizálásával zökkenő
mentesen vette át az állandó fogyó és romló minőségű oktatói kar feladatait ; a leány
leventecsapatok felállítása az „alapítványi hölgyek", a nőnevelő intézmények munka
társai, az óvónők, védőnők, tanítónők, tanárnők bekapcsolását vonta maga után.
A leventeoktatói kar fejlődésének legjellemzőbb vonása a hierarchizálódás (oktató,
főoktató, vezető főoktató, illetve segédoktató fokozatok), legégetőbb problémája
viszont az illetményezés és a létszámhiány volt. A szervezet közigazgatási apparátusra
építettsége — bár kevésbé mint a középszintű vezetés szerveződésében — az oktatói
kar rekrutációjában is határozott. Elsősorban irányukban jól kitapintható a presszió,
körükben általános késztetésként pedig a „középosztályi nemzetszervező feladatok
ban" való részvétel státusképző értékének elfogadása, s mögötte még erőteljesebben
az anyagi rászorultság.
A leventeintézmény vezetésének legáltalánosabb funkcionális jellemzőjét az a
tény adja, hogy a különböző vezetési szintek eltérő rétegekkel történő benépesítése
olyan minőségű és alkalmazkodó képességű vezetési rendszert eredményezett, amely
alapvetően képes volt biztosítani, hogy a hatalmi elit jellegadó hatásai egy szakadás
mentes hierarchián, megfelelő kiegészítésekkel és feldolgozottsággal szétsugározódva,
hatásosan elérhessék a célzott tömegeket : a leventeifjúságot.

A szervezeti üzemmenet centrális mozzanata : a szabályozás*7
A leventeintézmény felső vezetésének a szervezetet összhangba kellett hoznia a tár
sadalom egyéb alrendszereivel, megfelelően kondicionálnia kellett a szervezeti rend,
a működés formáit, biztosítania kellett az erőforrásokat, intézkednie kellett a benne
létrehozott társadalmi teljesítőképesség feltárására, nyilvántartására, felhasználására.
A tömegméretű eredményességhez fűződő elvárások, a realizálás közvetlen szintjén
rendelkezésre álló erők alacsony kvalifikáltsága ; a helyi erőforrások elégtelensége ; a
központi anyagi támogatás igénye ; a szervezet létrehozásának a működtetés lehető
ségeit is meghatározó központi jellege; a megvalósítandó céltól jórészt eltérő, s azzal
nem kis mórtékben ellenséges környezet; a központi elvárások érvényesítésének, a
sajátos hagyományok, értékek ébrentartásának határozott biztosíték-igénye ; az egy
ségesség követelménye a centralizált szabályozás mechanizmusát tette uralkodóvá a
szervezetben.
Ezen belül határozottan elválasztották a nyilvános (a leventék által is megismer•47 Ez az alfejezet a leventeintézményben kiadott nyilvános és titkos rendeletek elemzését tartalmazó „A szervezetbeni hatalomgyakorlás jellegéről" c. kéziratos tanulmány eredményeinek snmmázata.
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he tő) és a titkos (bizalmas) rendelkezési mechanizmusok működését, azok tartalma is
eltérő volt.
A nyilvános rendelkezések 1. a szervezeti hierarchiaszintek betöltőinek jogait;
2. a szervezeti üzemmenet rendjét; 3. a kötelezettek különböző csoportjainak köte
lezettségeit, tevékenységét, a magatartásukkal szembeni elvárásokat; 4. a tárgyi,
anyagi feltételek biztosítását; 5. a szervezet tagjaira vonatkozó korlátozásokat és a
kompenzációs formákat; 6. a fegyelmi, a kényszerítő és a szankcionálási rendszert;
7. a hatalmi reprezentáció módozatait; 8. az információs és tömegkommunikációs
csatornák használati rendjét ; 9. az uralmi politikai viszonyokat megjelenítő politikai,
faji diszkrimináció mechanizmusát; 10. a leventeintézményt körülvevő társadalmi
környezet szervezettel kapcsolódó viselkedését szabályozták. Az e tárgykörökben
született több mint félszáz körrendelet töltötte ki a törvény kereteit a szervezet fenn
állása során.
A nyilvánosságtól elzárt szabályozás keretében mindenekelőtt 1. a szellőztetni
nem kívánt szervezeti eljárásmódokat írták elő; 2. közvetítették a nemzetvédelmi
információkat és szabályozták az ellenségesnek tartott politikai-ideológiai hatások
elleni fellépés mikéntjét; 3. folyamatosan itt áramoltatták a szervezeti személyzeti
gyakorlat (felterjesztések, ajánlások, jelentések, fenyítések stb.) információit; 4.
időről időre eljuttatták az érintettekhez a szervezet működésére vonatkozó helyzet
értékeléseket; 5. előírták (a 30-as évek végéig) a szervezet katonai jellegének rejtésé
vel kapcsolatos tennivalókat.
A központi szabályozás óriási vehemenciája (1922 januártól 1935-ig 67 tárgykörben
352 nyilvános körrendelet jelent meg), mint az ifjúság integrálásáért felelős hatalom
szerepgyakorlása egyfelől az ifjúságnevelő, ifjúságszervező intézmények gyenge fej
lettségének ellensúlyozását, másrészt a szervezetnek a társadalom változásaihoz,
intézményi rendjéhez, normatív előírásaihoz való hozzáigazításának kérlelhetetlen
szándékát tükrözi. Erről győz meg a rendeletek tematikai teljesség-orientációja,
valamint egyenkénti megszövegezésük részleteket kitüntető, szembetűnő aprólékos
sága is.
A szervezeti szabályozás új intézményeket igyekezett beépíteni az ifjúság társadal
masításába, s eközben az intézményesülés egyenetlenségein felülkerekedni igyekvő
központosítás új és új területeket vont hatókörébe, egy és ugyanazt a problémát újra
és újra szabályozta. Rendkívül érzékeny volt erőfedezetének hiányaira, amelyeket
előszeretettel igyekezett reprezentációval pótolni, kényszerrel túlbiztosítani, a társa
dalmival megegyező módon a politikai-faji diszkriminációval orvosolni. Szembetűnő
e mechanizmusban a személyzeti ügyek rendkívüli fontossága, a személyi jellegű
függés biztosítékainak halmozása az állandó késztetettség a kényszer tökéletesítésére,
a kényszerítő eszközök szervezeten kívüli és belüli keresésére és bekapcsolására.
A szabályozás időbeni fejlődésének központi mozzanata az egyöntetűség felé haladás,
ebben egyre nagyobb a szerepe a hierarchiaviszonyok katonai típusú kiépítésének.
Jellemző volt a hierarchiaszintek folyamatos osztódása, újabb hierarchiaszintek be
iktatása, az ezek közötti kapcsolódások rendies jegyeinek aprólékos kimunkálása és
féltékeny őrzése, a különös érzékenység a hierarchiát érő sérelmekkel (feleselés, en
gedetlenség, tiszteletlenség, becsületsértés, függelemsértés) szemben. Tevékenység
szervezésében sajátos volt a hivatalos kényszer és a „spontán" mozgalmi jelleg
együttes szorgalmazása, a leventék kiszolgáltatottsága elmélyítésének és öntevékeny
sége kiváltásának egyidejű szándéka. A vezetéssel egybeépülő, s egyebek mellett
annak feladatait is vállaló tömegkommunikáció (sajtó) csak viszonylagos nyilvános
sága lehetett a szervezetnek, biztosította a manipuláció, a reprezentáció centralizált
ságát, a közvetítések egyirányúsítását, a megkérdőjelező tendenciák kizárását, a
szemben álló erők kiszorítására irányuló igyekezet átnövését politikai és faji diszkri
minációvá.
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A társadalmi környezet legmarkánsabb hatásai a hadsereg,
a cserkészet, az egyház, illetve a munkásmozgalom részéről*8
A két világháború közötti magyar társadalomban újként létrehozott leventeintéz
ménynek a már meglevő, sajátos mozgásban levő szervezetek alkotta struktúrába is
be kellett tagozódnia. Ezek feltételeiből, sajátosságaiból, működésük, fejlődésük jel
legzetességeiből, a velük való érintkezés során meghatározó hatások érték a levente
intézményt.
Elengedhetetlen, hogy a legfontosabb hatástermelő és hatásgyakorló szervezetek
jellegzetességeit vázlatosan érintsük.
a) A hadseregnek a rendszer genezisében betöltött szerepe és a konszolidáció során
is megmaradt hatása lehetővé tette, hogy közvetve és közvetlenül is elérje — végül
pedig saját szervezete részévé tegye — a közigazgatási intézményrendszerre ráépített
leventeintézményt. Ebben a hadsereg expanziós törekvéseinél nem kevésbé játszottak
szerepet az adott társadalom intézményi és lélektani jellegzetességei: a jobboldali
társadalmi szervezetek bábáskodása, a hadsereggel szembeni illuzórikus elvárások,
a neki tulajdonított alapvető értékek felerősödése, olyan közhangulat, amelyben a
hadsereg nélküli állapot, az erőtől való megfosztottság érzetének elterjesztése a „nem
zet szükségletei" között a valóságosnál fontosabbá tehette az ütőképes haderő meg
teremtését és később a nyilvános fegyverkezést, kiválthatta az ezzel való tömeges
egyetértést és hozzájárulást.
A hadsereg a rejtés és a nyílt katonai előképzés időszakában egyaránt létrehozta
és mindvégig működtette a leventeintézmény katonai vezetés alá vonásának szer
vezeti formáit (HM VI. o., HM ein. l/a. o., HM VIII. csf., HM 40. o.). Emellett bizo
nyíthatóan a hadsereg képviselői tették a legtöbbet a katonai előképzés külföldi min
táinak, a militarista nevelés eszközeinek, módszereinek adaptálásában, az ifjúsági
szervezetek nemzetközi kapcsolatfelvételének szorgalmazásában.
A leventeintézmónyben érvényesített központi célkitűzésekben jól tükröződött a
hazai katonai elmélet, nemkevésbé a hadsereg felkészítési elveinek változásai: a kato
nai állami expanzionizmus, illetve a „nemzet átfogó katonásítása" elveinek; a nem
zeti erők politikai erkölcsi védettségének biztosítása; az állami politikai hatáskörön
belüli katonai szereprészesedés megnövekedése; a jövő háborújának megrajzolásából
következő fejlesztési elméletek megjelenése (az „elit hadsereg" és az azt kiegészítő
„tömeghadsereg" elmélete), az ezt követően felerősödő „faji harcmód" elmélete,
a páncélos és légi kötelékekkel ellátott tömeghadsereg elmélete.
A hadseregfejlesztés egyes lépései szintén jelentős összefüggéseket mutatnak a le
venteintézmény fejlődésével (az 1927-ben elfogadott hadseregfejlesztési terv, az
1932-ben bevezetett általános védkötelezettség, a mozgósítási rendszer kiépítése,
a hadsereg létszámnövelése, a győri program, az 1939:1. t e , az új Huba I-II-III.
hadrend felállítása, a hadiipari konjunktúra stb.).
A szervezetre irányuló hadseregi hatás legközvetlenebbül a hadsereg állománya
kiképzettségéből ós kiképzési módszereiből származott. Ebben megmutatkozik, hogy
a vezérkari és a csapattisztek közötti igen nagy egzisztenciális és képzettségbeli kü
lönbség, a katonai formaságok mindenütt általános túlhajtása, az anyagi-technikai
korlátok szülte jelszócentrikusság, a gyakorlatok lehetőségének hiánya közepette a
hadsereg és a leventeintézmény számára megfogalmazott katonaideál (az önállóságra
nevelt, a gyorsan változó helyzethez alkalmazkodni tudó és sokoldalúan képzett kato
na) nem valósulhatott meg.
48 Ez az alfejezet a „A hadsereg, a cserkészet és az egyház a levente intézmény társadalmi környezetében" c. tanul
mány eredményeinek summázata. MM MLOF Tájékoztató (előkészületben).
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b) A hazai egyházak — élükön a hatalomból leginkább részesülő katolikus egyház
zal — az ellenforradalmi államkonstrukcióba tartozásuk alapján eleve érdekeltek vol
tak a leventeintézmény megfelelő eredményességében. Ám a totalitás irányába fejlődő
európai államok (Németország, Olaszország) egyházakhoz való viszonyának szá
mukra is aggasztó alakulása, valamint — ezzel összefüggésben — az ifjú generációk
visszahódításának — s ezzel jövőbeli pozícióik biztosításának — reménye ezen túl is
arra késztette őket, hogy különös súlyt helyezzenek az ifjúság körében való jelenlé
tükre, sőt térhódításuk fokozására. Erre lehetőséget teremtettek számukra politikai,
gazdasági, ideológiai, művelődéspolitikai pozícióik, jól képzett apparátusuk, a saját
oktatási és nevelési intézményrendszerük.
A leventeintézmény vezetése szintén igényelte az egyház s az egyház képviselőinek
támogatását, e szervezetek kapcsolata ennek ellenére nem volt konfliktusmentes.
A leventeoktatók és a helyi alsópapság elsőbbségi és illetékességi vitáinak, össze
tűzéseinek, a felekezeti kérdés leventeintézménybeli rendezésének csak a 20-as évek
végén vetett véget a levente-felsővezetés a leventeoktatók „behódoltatásával."
A társelnöki rendeleteket (1927), s a hercegprímási áldást (1928) követően az egy
ház az alsópapság testnevelési bizottságokban, illetve leventeegyesületekben való
részvételén, illetve a leventék kötelező vallásgyakorlatán, valamint vallási ünnepek
hez kötődő szereplésein keresztül volt jelen a leventeintézményben a háború kitöré
séig.
Az ország második világháborúba lépése a pozíciói átmentésének lehetőségeit kere
ső, illetve az ifjúság neveléséből (német mintára) való kizáratása miatt aggódó egy
házi körök, valamint a belpolitikai élet erősödő szélsőséges irányzataival szemben a
valláserkölcsi nevelést intenzívebbé tenni kívánó, illetve a bevonultatások miatt
rohamosan romló vezető-állományt a lelkészkedő papság bevonásával biztosítani
kívánó levetevezetés között, az utóbbi kezdeményezésére, a korábbinál mélyebb
összefonódást indított el.
A HM, a saját ifjúsági szervezeteiért aggódó egyházi vezetés megnyugtatására,
tető alá hozta a leventeíntézmény és a KALOT közötti együttműködési szerződést
(1941), amely a KALOT-ot a leventeíntézmény szolgálatába állította; a nagyságrend
del megnövekedő leventeoktató-képzésbe oktatóként bevonták a papokat és az egyhá
zi oktatási intézményeket (KALOT népfőiskolák) ; megkezdődött a papok levente
egyesületi vezetővé képzése, s a leventeegyesületi vezető pozíciók papokkal való fel
töltése; a levente-felső vezetés (HM VIII. csf.-ség) leventelelkészi alcsoporttal bővült,
s elkezdődött — a tábori lelkészi rendszer mintájára — a leventelelkészi szervezet
kiépítése római katolikus, görög katolikus, református és evangélikus lelkészek (csak
nem ezer) kinevezésével ; elkezdődtek egy leventepüspökség felállításának munkálatai
is (ez azonban, idő híján, már nem valósulhatott meg), az egyház nőne velő intézmény
rendszerének égisze alatt megszervezték a leány-leventemozgalmat.
Az egyházak (főleg a katolikus) a háború végére „nemzeti-keresztényi", „magyar"
jellegük, nacionalizmusuk, s antikommunizmusuk mellé jelentős mértékben felfejlesz
tették „harcosságuk" fegyverzetét is, melynek kidolgozásában — érthető okok miatt
— a HM szervezetébe épített tábori lelkészi kar járt az élen.
c) A két világháború közötti magyar politikai élet többarcúságának sajátos kép
viselője volt a leventeíntézmény szűk szervezeti környezetében a cserkészmozgalom.
A két szervezet kölcsönhatásos fejlődésének legfontosabb mozzanatait abban az ese
ményvonulatban találjuk, amelyben a cserkész-szellemet legyűri a levente-gondolat,
miközben a leventeintézmény szervezeti építkezése során felhasznált legfontosabb
minták átkerülnek a cserkészetből.
A cserkészetet szervezési, nevelési tapasztalatai, felhalmozott hagyományai, tá
maszt és állami támogatást kereső felajánlkozása ellenében kereszténysége mellett
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fogyatékos „nemzeti" vonatkozásai, önkéntességen alapuló szerveződése, nemzetközi
kapcsolatai és orientációja, liberális pedagógiája, a forradalmak alatti nehezen felejt
hető szerepvállalása nem tették alkalmassá az ifjúság széles rétegeit keresztény-nem
zeti szellemben nevelő, s tömeges katonai előképzését is megoldó feladatokra.
Ebben a középosztályi és jómódú rétegek fiait (részben lányait is) az alsó társadalmi
rétegektől elkülönítve nevelő, elit jellegét hangsúlyozó, alapvetően a korabeli közép
iskolai rendszerre támaszkodó szervezetben azonban — az adott politikai, ideológiai
viszonyok között — nem lehetett szó a cserkészet — eredeti célkitűzéseit követő —
„elvileg más" működéséről. A leventeintézmény, illetve a hadügyi kormányzat táma
dásai, s a cserkészet vezetőinek autonómia védő törekvései siettették, hogy a szervezet
„elébe menjen" a nemzeti/katonás, leventós elvárások teljesítésének.
Ennek keretében a cserkészet vezetői jelentős részt vállaltak a leventeintézmény
felső vezetésében, illetve kulturális befolyásolásában, sajtójának, szakismereti és
szépirodalmi bázisának kialakításában gyakorlati képzési, nevelési, foglalkoztatási
tapasztalataik közvetítésével.
A számítás azonban, hogy ezzel elejét lehet venni a szervezeti autonómia elveszté
sének, ennek ellenére sem realizálódhatott. A folyamatos „magyarosítás", katonásítás,
a hősi kultusz átvétele, a nemzetvédelmi és a katonai előképzési intézmények kiépíté
se stb. a háború kitörésével kevésnek bizonyult a cserkészmozgalom autonómiájának
megőrzéséhez.
Az 1939 :II. te. II. fejezete értelmében 1939 augusztusban feloszlatták a cserkész
leventekereteket, s bár elitnevelő szerepe betöltésére továbbra is megtartották a cser
készetet, működését, tagjainak egységes leventekötelezettsége mellett (és nem he
lyette, mint korábban), engedélyezték. 1942 áprilisában megszüntették a Magyar
Cserkész Szövetséget, a szervezet, Magyar Cserkész Mozgalom néven, kisbarnaki
Farkas Ferenc tábornok, főcserkész vezetése alatt, katonai felső vezetést kapott. Az
ezt követő jelleg változást mutatja, hogy a nyilasok — bár korábban folyamatosan
támadták — hatalomra kerülésük után nem tiltották be a cserkészetet.
A leventeintézmény fejlődésében, más és más vonásaiban, változó intenzitással,
ám mindvégig meghatározó hátteret jelentettek a cserkészet hatásai:
A cserkészet pedagógiájából került átvételre az önkéntességre támaszkodás, az
egyéni bánásmód, a fiatalok szociális környezetének megismerésére törekvés, az erő
szak, a parancsolgatás háttérbe szorítására törekvés, a lelkiismeret, a kötelességtudás
szerephez juttatása. A cserkésztörvónyek képezik a leventetörvények közvetlen
előzményét és mintáját. Természetesen a hatékony katonai előképzés céljával, a te
kintély, a hős kultuszával ellentmondásban levő vonatkozásaik lenyesése nem volt
elkerülhető.
A leventeintézményben alkalmazott módszertan fejlődésében kimutatható hatású
a nevelési kvalifikáció szükségességének hangsúlyozása, az ezzel kapcsolatos ismere
tek terjesztése, a gyakorlati cserkészmunka tapasztalatainak közzététele, a jamboree-k
meglátogatása, ismertetése, a táborozási tapasztalatok cseréje, a két szervezet gyakori
összehasonlító elemzése, az átvételre javasolt momentumok országos nyilvánosságra
hozása. A leventeintézmény nemzetnevelési elveinek, illetve a leventeeszménynek a
kifejtése jelentős mértékben a cserkészet inspiráló hatásainak érvényesülését mutatja.
A Levente c. folyóirat — felismerve az átvétel fontosságát — „Több cserkészetet
a leventébe" címmel külön rovatot indított a húszas évek végén, emellett a folyóirat
cikkíróinak legszínvonalasabb, legkitartóbb csoportját is a cserkészvezető-szerzők
alkották, egészen a harmincas évek végéig.
A leventeintézmény „vételkészsége" elsősorban a cserkészet által fölényes eredmé
nyességgel működtetett eszközök, eljárások átültetésére irányult. A nevelés élet
korok szerinti tervszerűsége, a próbarendszer alkalmazása, a kirándulások, játékos
formák, a táborozás, a cserkészotthonok; az önkéntességre törekvés, a szabadidőt
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kitöltő egyesületi élet, a műkedvelés formái; a követelmények korcsoportonkénti
egymásra épülő kidolgozása; a szociális szolgálat; a korán meginduló különleges
foglalkoztatási formák (vízicserkészet, cserkészrepülés stb.); a már a húszas években
meginduló rádióműsorok, az átvett irodalom, filmek tömege; a csapatok elnevezése
magyar hősökről; a cserkésznapok rendezvényei; a riadólánc-rendszer, sőt a jelszó
kultusz egyik irányzata mind-mind a cserkészet módszertanából gyakoroltak hatást
s kerültek átültetésre a leventeintézménybe. Ám mindez, a cserkészidealizmus meghazudtolásával, nem a leventeintézmény cserkész-színvonalra történő felemelkedését
hozta, hanem — az adott helyzetben logikusan — ezzel ellentétes eredményt.
A cserkészvezetésben az „istenibb ember, krisztusibb magyar" eszményét képviselő
egyházi szárny és a polgári értékekhez ragaszkodóbb, a klasszikus cserkészideált köve
tő vezetők csoportja egyaránt háttérbe szorult. A valóságos viszonyok annak a vezetői
csoportnak kedveztek, amely hajlandó volt a cserkészetet faji, nemzeti alapon, a há
borús követelmények szerint, az új katonai és társadalompolitikai törekvéseket ki
szolgáló módon átépíteni. A fejlődés során magyarosították a cserkészet mitológiáját,
ellátták a „nemzeti szempontból" fontos kiegészítésekkel. A testvériség törvényét így
utasította maga mögé a haza iránti kötelesség, a romantikus, fiús jelleget a harcos
eszmény.
1943-ban 51 000 cserkész, 34 600 vezető alkotta a szervezetet, akik közül 2763-an
leventevezetői munkát is végeztek. A szervezet ekkor 700 fős vezetőképző kerettel,
s 680 000 pengős költségvetéssel dolgozott.
d) A hazai munkásmozgalomnak elsősorban az illegális vonulatában termelődtek ki
a többé-kevésbé konzekvens és a korszakban változó mértékben megalapozott anti
militarista, s ezen belül a leventeintézménnyel is szemben álló törekvések és fellépé
sek.49 Ezt részben kiegészítették, részben gátolták a legális SZDP ifjúságvédő, durva
ság- és erőszakellenes fellépései. Az illegális vonulaton belüli, illetve az illegális és
legális vonulatok közötti ellentmondások ugyanakkor — a fennálló ellenforradalmi
rendszer egyértelmű és egyre kérlelhetetlenebb fellépésen túl is — gátolták a gyengén
szerveződő erők összefonódását, fellépésük hatékonyságát. Törekvésük, tevékenysé
gük mégsem volt hatás nélküli a leventeintézményben sem. Jelenlétükkel, időről
időre tett életjeladásaikkal, megtörték a leventékkel szembe állított kényszermecha
nizmus egyeduralmának zavartalanságát, s ezzel egyfelől lehetőséget adtak az intéz
mény elleni fellépések eszközeinek, módszereinek gyűjtésére, gyakorlására, illetve
a fellépések területi kiterjesztésére, másfelől folyamatosan nyugtalanították a hata
lom birtokosait, köztük a leventeintézmény vezetését, illetve a belügyi szerveket is.
Mindez hozzáadódott azokhoz a hatásokhoz, amelyek kormányzati szinten állandó
sították a fenyegetettségérzetet, illetve a hatalom totalitárius irányzata kezében
hivatkozási alappá váltak a hatalomrészesedésük növelését célzó lépések során.
A leventeintézmény vezetésének formális lépéseiben e hatások alapvetően három
irányban realizálódtak: egyrészt mindvégig biztosították az antikommunista-anti
liberális propaganda, illetve a keresztény-nemzeti nevelés elsőségét a leventékkel való
foglalkozás során, másrészt folyamatosan egyre szorosabbra zárták a politikai-ideoló
giai védettséget szolgáló mechanizmusokat az ifjúság körül, végül pedig — elsősorban
a szociális kérdések, s bizonyos szerepek felvállalásával és a módszertani fejlesztés
területén — megpróbáltak „elébe menni" a támadásoknak.

49 Felhasználtuk: BT. Serfőző Lajos: A KPM tevékenysége a munkás kultúr- és sportmozgalomban (1925—1945).
Bp., 1963.; Dr. Kun László—Takács Ferenc: A Vörös Sport Internacionálé harca a nemzetközi munkássport-mozgalom
egységéért. Párttörténeti Közlemények, 1973. m á r c ; Dr. Kun László: Fejezetek a magyarországi testnevelési és sport
mozgalom történetéből. Tankönyvkiadó. Bp., 1972.; Földes—Kun—Kutassi: A magyar testnevelés és sport története.
Bp., 1982. 243—347. o.; Az Országos Ifjúsági Bizottság. 1929—1942. Bp., 1984. Hatvan harcos esztendő. A magyar
forradalmi ifjúsági mozgalom dokumentumaiból. I. 1918.1945. Bp., 1978.
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A nemzetközi környezet hatásai50
A leventeintézmény fejlődésére a korabeli hazai társadalmi viszonyok, s a nemzeti
„nagypolitika" mellett jelentős hatást gyakorolt a nemzetközi környezet is. Az ifjúság
megszervezésének, nevelésének mintái, katonai előképzésének módszerei tekintetében
igen jelentős a külföld hatása, s nem lebecsülendő az a diplomáciai funkció sem, ame
lyet a magyar kormányok külpolitikájának alárendelve töltött be a szervezet.
A korabeli európai premilitáris rendszerek feldolgozása egyelőre hiányzik, viszont
lehetőségünk volt rekonstruálni a leventeintézmény felső vezetésének e rendszerekről
meglevő ismereteit, valamint ezen ismeretek korabeli propagandáját. 51
A leventeintézmény létrehozásának időszakában a külföldi példák utáni érdeklődés
mindenekelőtt az 1871 utáni francia revansista ifjúságnevelésről, az 1862-ben alapított
pánszláv intenciójú Szokol-mozgalomról, az 1908-ban induló ós rohamosan terjedő
angliai cserkészmozgalomról, valamint az USA iskolai és polgári egyesületi testnevelési
rendszeréről bírt jelentős tapasztalatokkal.
A 20-as évektől szisztematikusabbá vált a külföldi minták megfigyelése, a katonai
külképviseletek rendszeres jelentései mellett az OTT által kiküldött sportszakemberek
tájékozódásai voltak a legeredményesebbek.
A kisantant országokra és a Szovjetunióra mint ellenségekre, illetve a nyugati orszá
gokra, mint potenciális szövetségesekre vonatkozó információk a 30-as évek közepéig
folyamatosan árnyaltabbá váltak. A háború kitöréséig kiegészültek az ún. testvér
népek (finn, japán, bolgár stb.) katonai előképzési rendszerének megismerésével,
ugyanakkor egyre kizárólagosabbá merevedett a németországi, illetve olaszországi
ifjúságnevelésre irányuló figyelem, s az ebből táplálkozó propaganda.
A 30-as évek egyre inkább „államosított" ifjúságnevelése Európa-szerte erősítette
a katonai előképzés részarányát és színvonalát, melynek során nem csak a magyar
hivatalos ifjúságnevelés volt a külföldi példák fogyasztója, számos országból jöttek
tanulmányozni a magyar (vezetői által „elsőként létrehozott"-nak tartott) testnevelési
rendszert is.
A külföldi premilitáris képzési rendszerek ismeretét hasznosították a vezetés orien
tálásában, a katonai potenciál becslésében, a szervezési, szabályozási eljárások kialakí
tásában, a mindennapi propagandában, valamint a vezetőképzés során.
A külfölddel való érintkezés a leventeintézmény számára a nemzetközi ifjúsági
sportdiplomácia vonalán indult, először a személyi-szakmai kapcsolatok felvételével,
majd a leventesportolók szerepeltetésével, a 30-as évek elejétől pedig népes ifjúsági
delegációk cserelátogatásával Olasz- illetve Németországba. A világháború kitörését
követően a leventeintézmény vezetői sem térhettek ki a tengely-barátság sajátos ne
hézségei elől. A politikamentesség mellett elkötelezett magyar ifjúsági vezetőknek
állniuk kellett az ifjúság fasiszta politizálását megvalósító és azt a szövetségeseinél is
szorgalmazó német ifjúsági vezetés presszióját. A legnagyobb körültekintéssel sem
volt elkerülhető a volt kisantant országokkal az „új barátság" jegyében kiépülő
kapcsolatok disszonanciája.
E mozzanatok az Európai Ifjúsági Szövetség megalakulása (1942. szeptember) után
is arra késztették a leventeintézmény vezetőit, hogy egyfelől az ifjúság vallásos neve
lését elengedhetetlennek tartó országok támogatását keresve megkíséreljenek ellen
súlyt képezni a német ifjúságnevelési irányvonal szupremációs törekvéseivel szem
ben, másfelől, hogy a nemzetközi szereplések látványosságaival is „lefőzzék" a német
barátságukat reprezentálni akaró volt kisantant államok ifjúsági diplomáciáját.
50 Ez az alfejezet „A leventeintézmény a nemzetközi környezetben" c. tanulmány eredményeinek összegzése. MM
MLOP Tájékoztató (előkészületben).
51 Elsősorban a leventeifji'iság számára közvetített nemzetközi ismertetéseket vettük figyelembe.
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A leventediplomácia sajátos területe volt a külföldről irányuló presszió leszerelése,
illetve a leventeintézmény nemzetközi elfogadtatása.
A 20-as évek végétől a kisantant országok — a leventeintézmény békeszerződést
sértő katonai jellege miatti — támadásaira a katonai jelleg leplezése volt a válasz,
valamint hasonlóképpen érdekelt támogatók közbenjárásának kieszközlése a pana
szokat kivizsgáló nemzetközi konferenciákon.
A „tengely" erősödésével ritkuló kisantant támadások közepette vált egyre határo
z o t t a b b á a n é m e t presszió. A bledi egyezmény megszületésével, a visszacsatolásokkal
párhuzamosan a németek szorgalmazták a cserkészet megszüntetését, az ifjúság poli
tikai nevelését, körükben pártpropaganda érvényesítését, a nagynémet gondolat né
m e t nemzetiségiek körében történő terjesztését, német szervezetek létrehozását.
A magyar vezetők, felemás módon, egyfelől hangoztatták a kapcsolatok szélesítésé
nek, a barátság elmélyítésének szükségességét, fényes külsőségek között fogadták a
Hitler-Jugend vezetőit, kitüntették őket, cserelátogatásokat szerveztek, másfelől
azonban, a német pártnapoktól megrettenve, a „ n é m e t fél nyílt megsértése nélkül",
a legszükségesebb mértékűre igyekeztek korlátozni a „leventék nevelési célján kívül
eső" hatásokat közvetítő német—magyar ifjúsági kapcsolatokat.
A magyar cserkészet elleni német támadások még egyértelmű visszautasításra talál
t a k Teleki P á l részéről, á m később a hazai német ifjúságra igényt t a r t ó német beha
tolásoknak m á r nem lehetett g á t a t vetni.

%HOW Caőo
HHCTHTYT flOIIPH3I>IBHOß OPrAHH3AUiHH «JIEBEHTE»
H ErO COUHAJIBHOE OKPY3KEHHE
Pe3WMe
ÜHOHI Ca6o, onapaact Ha BectMa ocHOBaxejifcHyio paöoxy no BtiaBnemiK) nepBOHCxoiHHKOB,
c noMoinbro apceHajia noHaxHHHbix cpe^cxB coanojiorHH opraHH3aixHH flaex MHorocxopoHHHH
aHajIH3 (fryHKUHOHHpOBaHHH 3XOrO HHCXHXyxa KaK CHCXeMbI, H3MeHHfOmeMCH H B HCXOpHieCKOM
BpeMeHH.

Cxaxbfl oxïacxH 3HaKOMHx iHxaxejia c HeKoxopbiMH acneKxaMH axoro HHCXHxyxa, c H3MeHeHHsMH ero cxpvKxypw H cxapaexca conocxaBHxi» axox HHCXHxyx KaK noacHcxeMy c ppyrmm, 6ojiee
KpynHMMH CHcxeMaMH. ABXOP cxaxtH no-HOBOMy noKa3HBaex HHCxnxyx «jieBeHxe» B BeHrpHH KaK
CBOeOÖpa3HMH THH HaiaJIbHOH BOeHHOH nOATOTOBKH.

János

Szabó

DIE LEVANTE-INSTITUTION UND IHRE GESELLSCHAFTLICHE UMGEBUNG
Resümee
Aufgrund von sehr eingehenden Quellenaufschliessungen und mit Hilfe organisationssoziologischer begrifflicher Mitteln analysiert János Szabó vielseitig die Funktionierung dieses, auch
in der historischen Zeit sich verändernden Systems. Die Studie macht zum Teil mit gewissen
Aspekten, Strukturveränderungen dieser Institution bekannt, und ist bestrebt sie als Untersystem mit anderen, grösseren Systemen zu vergleichen. Diese Bearbeitung des Materials ergibt
eine neue Darstellung der Levente-Institution als eigenartigen T y p der prämilitärischen Systeme.
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KÖZLEMÉNYEK

K O P E C Z K Y GYŐZŐ

A ZENTA ELSÜLLYESZTÉSE
1914. AUGUSZTUS 16.

1914. augusztus 16-án reggel 8 óra tájban az egyesített angol—francia Földközi
tengeri Flotta megjelent az Adrián, a kijelölt blokádszolgálati körzetükben tartózkodó
ZENTA és ULAN 1 hajókat elvágta a Bocche di Cattaróba vezető visszaúttól, a
ZENTÁt 15 perc alatt tehetetlen ronccsá lőtte, majd elsüllyesztette, az ULAN pedig
csak csodával határos szerencséjének köszönhette, hogy közel egy órás vesszőfutás
után megmenekült.
A ZENTA katasztrófáját a Cattaro bejárati vizeit védő tüzérség és aknazár védel
mébe húzódva tehetetlenül várta végig az a néhány osztrák—magyar hadihajó,
amelyeket a körülbelül harmincszoros túlerőben lévő ellenséges flotta — derült égből
villámként ható — megjelenése a kikötőn kívüli vizeken talált és szerencséjükre köze
lebb voltak a biztonságot nyújtó kikötőövezethez, mint a ZENTA és az ULAN. Az
eseményeket — a 17 tengeri mérföld távolság miatt — részletesen nem láthatták
ugyan, csak a látóhatár peremén felemelkedő füst- és gőzfelhőket, valamint a feléjük
kígyózva rohanó ULANt, azt is csak akkor, ha ki-ki bukkant saját orrhullámainak
tajtékja és a rázúduló gránátzápor vízoszlopai mögül.
A tehetetlen szemlélők között volt a rangidős Richard Ritter von Barry ellenten
gernagy, a császári és királyi V. Csatahajó Osztály2 és a Bocche di Cattaróban állo
másozó összes többi, operatív feladatokra beosztott hadihajó parancsnoka, aki reggel
7 órakor jött ki zászlóshajójával, a MONARCH csatahajóval, hogy a montenegrói
csapatok által megszállt egykori osztrák-magyar partszakaszon — Budua és Castellastua környékén — katonai célpontokat ágyúzzon, óriási meglepetésre saját hadi
kikötőjének szinte a kapujában (a Platamone-f oknál) ellenséges hadiflotta füstjét
észlelték, mire ők is gyorsan behúzódtak a védett övezetbe. Barry admirális meglepe
tésénél csak a szerencséje volt nagyobb, mert ha csak egy fél órával hamarabb érkezik
oda a MONARCH — vagy fél órával később az ellenség — akkor a füstöt nem látják
meg, továbbhajóznak Castellastua felé és akkor már nincs visszaút, a MONARCH
is oda kerül ahova a ZENTA.
A meglepetésekkel terhes reggeli órák elteltével, délelőtt tíz órakor — a ZENTA
elsüllyedése és az ULAN befutása után — mindenki, mint aki jól végezte dolgát,
ment a maga útjára; az ellenség elhajózott Málta felé, a saját hajók be a biztonságos
1 Az események kapcsán név szerint említett hajók adatai: ZENTA, cirkáló, épült 1897, 2300 t, 8 db 12/40, 20 cs.,
308 fő. Testvérhajók : SZIGETVÁR, ASPERN. — ULAN, torpedóromboló, 1906,4001,6 db 7 cm, 28 cs., 65 fő. Testvérhajók: STREITER, SCHARFSCHÜTZE + 9 db. —MONARCH, csatahajó, 1895, 5600 t, 4 db 24/40,17 cs., 439 fő.
Testvérhajók: BUDAPEST, WIEN. — PANTHER, cirkáló, 1885. 1530 t, 4 db 7/45, 18 cs., 198 fő. Testvérhajó:
LEOPARD. — COURBET, csatahajó, 1911, 23 470 t, 12 db 30,5/50, 21 cs., 1085 fő. Testvérhajók: JEAN BART,
FRANCE, PARIS. — SCORPION, torpedóromboló, 1911, 916 t, 1 db 10 cm + 3 db 7,6 cm, 20 cs, 96 fő. Testvér
hajók : + 9 db. — J U R I E N DE LA GRAVIERE cirkáló, 1899,56921,8 db 16,4/45,23 cs., 469 fő.
2 MONARCH BUDAPEST, WIEN.
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Bocchéba, csak a ZENT A hajótöröttel — sebesültek és épségben maradottak — úsztak
még öt órán keresztül, hogy délután három órára partra és hadifogságba érkezzenek;
ezalatt a hosszú öt óra alatt senki — sem ellenség, sem saját bajtárs — nem tett sem
mit a mentésükre!
A ZENTA hajótöröttéinek mentésével kapcsolatban az osztrák-magyar források
az angol-francia hajóhadat — teljes joggal — elmarasztalják abban, hogy meg sem
kísérelték a mentést. Azok mentegetőztek is, de érdekes módon a kérdés oly formában
fel sem merült náluk, hogy vajon a saját parancsnokság miért nem tett semmit annak
érdekében, hogy a sebesülten, égetten, kimerülten fuldokolva még hosszú órákon át a
montenegrói hadifogság felé úszó bajtársaikat kimentsék. Teljesen nyilvánvaló, hogy
a kérdést nem véletlenül kerülték el, mint ahogy annak is oka van, hogy nem csak a
hivatalos osztrák-magyar dokumentumokban, de a későbbi feldolgozásokban sem
esik szó a Bocche előtti tengeri térség felderítő és megfigyelő szolgálatának teljes hiá
nyáról, amely miatt meglepetésként érhette a támadás az osztrák—magyar haditenge
részetet.
Hasonlóképpen nem található — osztrák—magyar részről — kritikai megjegyzés
a Montenegro elleni blokádszolgálat végzetesen hibás megszervezéséről sem, amelyből
pedig elkerülhetetlenül következett a ZENTA pusztulása.
Nem kétséges, hogy az események után a Tengernagyi Tanács által megindított
vizsgálat, majd ezt követően Barry ellentengernagy szabadságolása és nyugdíjazása
szoros összefüggésben volt a ZENTA-esettel és a Bocche körüli egyéb eseményekkel,
de jellemző módon erre nézve sem található semmiféle utalás. Általában sehol, semmi
féle, az osztrák—magyar haditengerészettel foglalkozó feldolgozásban sem található
még csak célzás sem arra, hogy a ZENTA elpusztulása körül akár csak a legkisebb
hiba, mulasztás, vagy személyi alkalmatlanság szerepet játszott volna.
Az biztosra vehető, hogy akkoriban Hauss admirális, flottafőparancsnok kívánsága
volt az esettel kapcsolatos kritikák elkerülése — amely, háború lévén, érthető is —,
de az azóta eltelt 75 esztendő alatt sem kerültek elő azok a kérdések, melyek azóta
is választ várnak.
Most, az évforduló kapcsán célunk az, hogy az idők homályából a jogos kérdések
előkerüljenek és napvilágra jutva jelezzék, hogy annak idején — a hajó után — ezeket
is elsüllyesztették. Ügy érezzük, ennyivel tartozunk a történelmi tisztánlátásnak és az
események szenvedő hőseivel szembeni kegyeletes megemlékezésnek.

A tengeri háború első tíz napja. 1914. augusztus 6—15.
1914. augusztus 6-án lépett életbe Ausztria—Magyarország és Montenegro között
a hadiállapot. Az osztrák—magyar hadsereg már előzőleg kiürítette azt a Cattarótól
délre húzódó keskeny tengerparti sávot, amely kb. 45 km hosszan húzódott a monte
negrói határig, és a Cattarói öböl védőkörzetébe visszahúzódva, csak annak védelmére
szorítkozott. A haditengerészet nem követte a hadsereg Montenegróval szembeni de
fenzív magatartását, hanem határozott támadó akciókat kezdeményezett.
Augusztus 8-án egy hajókötelék (SZIGETVÁR, ZENTA, USKOKE, TB 72) táma
dást intézett Antivari ellen, szétlőtték a rádióadót, ugyanazon a napon a montenegrói
ütegek tűz alá vették a Bocche di Cattarót a Monarchia déli hadikikötőjét.
Augusztus 10-én Ausztria—Magyarország, a nemzetközi tengerjognak megfelelően,
hadikövet útján közölte Montenegróval partjainak blokád alá vételét és azt nemzet— 522 —

közileg is deklarálta. A tengerzár fenntartása nem jelentett különösebb nehézséget az
osztrák—magyar hadiflottának, mert
— a partszakasz közel volt Cattaróhoz (a montenegrói határig 25 tmf, a monteneg
rói part hossza 20 tmf) ;
— a parton csak egyetlen kikötőben — Antivariban — volt olyan — fából készült
— móló, amelyhez hajóval ki lehetett kötni, de a kirakodáshoz semmiféle berendezés
nem volt. Minthogy ilyen körülmények között egy hajó kirakodása napokig tart,
éjszaka nem is kellett volna blokádszolgálatot tartani, mert ha egy hajó éjszaka folya
mán be is érkezett volna, azt reggel még ott találják. Ennek ellenére az első négy éjsza
kán át egy-egy hajó kint maradt ;
— az osztrák—magyar flottának az Adrián nem volt ellenfele. Montenegrónak
egyetlen gőzhajója volt a 140 t-s RUMIA királyi yacht 2 db 4,7 cm-es ágyúcskával.
Olaszország semlegességet jelentett be, Anglia és Franciaország pedig még nem volt
hadiállapotban a Monarchiával.
Ezt a nem megerőltető és kockázatmentes blokádszolgálatot a Cattaróban állomá
sozó hadihajók közül a SZIGETVÁR és ZENTA könnyűcirkálók, az ULAN, USKOKE, STREITER torpedórombolók ós a TB 64, 68, 70, 72 számú torpedónaszádok
látták el úgy, hogy nappal mindig egy cirkáló, egy romboló és egy torpedónaszád
tartózkodott a montenegrói partok előtt. Az egységek naponta váltották egymást,
hajnali 4 órakor indultak és takarékos menetben 7 órára érték el a blokádkörzetet,
Ezt a szinte menetrend szerinti szolgálatot végezték napról napra a Lovčent és a
tengerpartot megszállva tartó montenegróiak szeme láttára, vízen járó ellenfél nél
kül, teljesen zavartalanul.
Augusztus 12-én befutott Cattaróba Richard Ritter von Barry ellentengernagy
parancsnoksága alatt az V. Csatahajó Osztály (MONARCH, BUDAPEST, WIEN)
és egyidejűleg Barry alárendeltségébe került a már eddig is a Bocchében állomásozó
minden operatív feladatot ellátó hajóegység, beleértve a blokádszolgálat egységeit is.
Ugyanezen a napon életbe lépett a hadiállapot Anglia, Franciaország és az Osztrák—
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Magyar Monarchia között. Ez a nap meghozta tehát a Bocche di Cattarónak az új
parancsnokot — és az új ellenfeleket is — csak a blokádszolgálat maradt a régi.
Augusztus 14-én 13 órakor a Máltán állomásozó angol—francia Földközi-tengeri
Flotta főparancsnoka, Bue de Lapeyrère altengernagy Párizsból utasítást kapott,
hogy hatoljon be az Adriára, a Montenegro elleni blokádot szüntesse meg és gondoskodjon arról, hogy fellépése a szövetségesek hatalmas tengeri fölényét demonstrálva
a térség országaiban megfelelő politikai benyomást keltsen. Az altengernagy elrendel
te az azonnali támadást az Adria-térség ellen és meghatározta, hogy a támadás meg
kezdése előtti flottagyülekezest Fano szigetétől É-ra3 másnap, augusztus 15-én 17
órára hajtsák végre. (1. ábra, l. fent.)
3 Az égtájakat nagybetűvel jelöljük.
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E napon a blokádszolgálatot a ZENTA látta el. Alkonyatkor a tenger felől lesötétí
tett fényeket észleltek, melyeket ellenséges felderítő hajóknak gondoltak. A ZENTA
jelentése alapján emiatt éjszakára bevonták az egyébként éjszakai őrségre kiren
delt rombolót is.
Augusztus 15. Az Otrantói szoros bejáratánál összegyülekezett szövetséges flotta
két csoportot képezve sötétedés után megindult, hogy felfejlődjön és végrehajtsa a tá
madást. Az angol Troubridge ellentengernagy vezette (II.) csoport, melyet angol cir
kálók, rombolók és néhány francia könnyű egység alkotott, az albán partok mellett
hajózva hatolt be az Adriára, míg a másik — a blokádterületet átkaroló — (I.)
csoport, melyet Bue de Lapeyrère altengernagy vezetett és francia csatahajók, nehéz
cirkálók és három torpedónaszád osztály alkottak, szorosan az olasz partok mellett,
azoktól csupán 10 tmf távolságot tartva haladt É felé, egész éjszaka kényelmes me
netben. A csoport hajóinak a nappali haladás iránypontjául a Cattarói-öböl feletti
Lovčen csúcsát adták meg. A két támadó csoport gyülekezésére Antivari szélességét
és 16-án reggel 8 órát határozták meg.
A blokádszolgálatot ezen a napon a SZIGETVAR látta el ; hajnaltól sötétedésig
semmi különöset nem észlelt. A Bocchéban állomásozó tengerészeti repülők egy gép
pel bombázták a montenegróiak Krstac-ütegállását, de a tenger feletti felderítésre
sem erre, sem a következő napra nem kaptak parancsot.

A tizenegyedik nap : augusztus 16.
(2. ábra, 526. o.)
04.00. (óra, perc) A ZENTA és az ULAN elindult a Bocchéból.«
06.00. A MONARCH csatahajó a STREITER ós a SCHARFSCHÜTZE rombolók
kíséretében a Budua—Castellastua közötti partszakaszon lévő ellenséges
katonai célpontok ágyúzására indult. (Néhány óra múlva majd éppen itt,
Castellastuánál süllyesztik el a ZENTÁT.) A PANTHER cirkáló felderítésre
indult Ny felé.
07.00. A PANTHER kilépett az aknazár Ny-i kapuján. A MONARCH és kísérői
a D-i kijáraton — szorosan a part mellett, a Remo foknál — léptek ki, majd
ezt az irányt tartva haladtak tovább a part mentén. A két romboló, azzal a
paranccsal, hogy az ULANT váltsák le, távolodni kezdett a lassabban haladó
MONARCHtól. Jelentéseik szerint DNy és Ny felé a látás korlátozott volt.
07.45. Az ULAN 5 tmf-re DNy-ra a Menders foktól, 210°-os irányban 5 négy füst
oszlopot látott meg, melyet a tőle 1 tmf-re balra mögötte lévő ZENTÁnak
azonnal jelentett, majd megfordult és teljes sebességgel felé tartott. A ZENTA
árbockosarából néhány perc múlva már hat hajót tudtak észlelni. (Ezek a II.
támadó csoport egységei, az angol és francia cirkálók és rombolók voltak,
melyek az albán partok mentén jöttek E felé és reggel 8 órára kellett Anti vari
szélességéhez érkezniük.) A ZENTA parancsnoka, Pachner Pál fregattkapi
tány parancsára mindkét egység megfordult és a ZENTA maximális sebessé
gével — 18 csomó — haladtak Cattaro felé. Az ULAN a ZENTA testének taka
rásába, cl Z cl Z £b part felőli oldalához húzódott.
4 Az ütközet eseményeit a MONARCH, a ZENTA, az ULAN, a STREITER és a Flottafőparancsnokság hivatalos
jelentései, valamint Thomazi: La Guerre Navale dans l'Adriatique, H. Sokol: Österreich-Ungarns Seekrieg 1914—18,
H. Bayer von Bayersburg: Schiff verlessen, valamint Marinewaffen im Einsatz című könyvekből és a Marine—Gestern,
Heute folyóirat 1982. IV. számában közöltek egybevetése
alapján állítottuk össze.
5 Az égtájak fokbeosztásai : É-0°, K-90°, D-1800, Ny-270°.
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08.00. A D-re tartó STREITER és SCHARFSCHÜTZE a horizonton megpillantotta
a ZENTAt és felé vette az irányt.
08.10. A ZENTA és ULAN teljes sebességgel tartott Cattaro felé, amikor elölről,
balra 4 vonással,6 sok füstoszlop, néhány másodperc után pedig egy nehéz
hajókból álló hatalmas flottakötelék árbocai és kéményei tűntek fel a láthatá
ron. (Ez volt a I. csoport, amelyik a ZENTA és ULAN átkarolását hajtotta
végre. A két csoport mozgása pontosan a tervek szerint valósult meg, a D-i
irányból támadó csoport elől É felé menekülő ZENTA és ULAN maguk előtt
találták a francia nehéz hajórajt.) A hatalmas hajókötelék két párhuzamos
oszlopban, 15—16 csomó sebességgel haladt előttük a cattarói hadikikötő
6 A kör - 360°-6400 vonás; 1°-17,78 vonás.

— 526 —

bejáratának irányában, az ULANt és ZENTÁt kb. 10—12 tmf-del megelőzve.
A francia jelentés későbbi időpontot jelölt meg a ZENTA és ULAN észlelésére,
mint az osztrák—magyar hajók. Lehetséges, hogy az eltérés oka csupán a pon
tatlan feljegyzés, de az a valószínűbb, hogy mivel a franciák számára rosszab
bak voltak a látási viszonyok — ők néztek szembe a nappal —-, valóban később
látták meg a ZENTÁt és ULANt, mint azok őket. (L. a 3. ábrát!)
08.20. A ZENTA leadta utolsó táviratát, amelyben jelentette, hogy 17 ellenséges
csatahajóval került szembe. A parancsnok utasította az ULANt, hogy na
gyobb sebességével kísérelje meg az áttörést Cattaro felé. Minthogy az ULAN
Bocchéba vezető egyenes útját már elérték a francia hajók — arra tehát már
nem mehetett —• a Traste-öböl D-i sarkának vette az irányt, remélve, hogy ha
azt eléri, akkor a parti hegyek takarásába juthat és egyben a saját partvédő
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tüzérség hatáskörén belülre kerül. Sok esélye nem volt a megmenekülésre, de
végül is kiváló hajózási és műszaki tulajdonságai (nagy sebesség, jó kormányoz
hatóság, kis célpont, tartós csúcsteljesítményre képes kazánok és gépek), a
személyzet helytállása, de elsősorban Fortuna különleges kegyessége kihozta
a csaknem kilátástalan helyzetből és épségben elérte a biztonságot jelentő
Bocche di Cattarót.
08.22. A STREITER és SCHARFSCHÜTZE meglátta a DNy-i irányból feléjük tartó,
két oszlopba fejlődött francia hajóhadat, azonnal megfordultak és teljes ere
jükből rohantak vissza az aknazár D-i bejárata felé, közben vették a ZENTA
táviratát a MONARCHnak, melyben az a 17 ellenséges csatahajót jelentette.
A MONARCH a Platamone-foktól 3 tmf-re volt DNY-ra, amikor meglátta az
ellenséges hajóhad füstjét ; vette a ZENTA táviratát és megkapta a STREITER
jelentését is. Azonnal megfordult és teljes sebességgel igyekezett az aknazáron
belülre, majd itt, 1 tmf-re a Spitze d'Ostro előtt megállt, hogy a visszatérő
hajókat támogassa, vagy a parti ütegeknek segítsen, ha az szükségessé válna.
Közben Barry ellentengernagy kiadta az összes kint tartózkodó hajónak az
„azonnal bevonulni" parancsot. (L. a 2. ábrát, 526. o.)
08.30. A francia jelentés szerint ők ekkor látták meg jobbra elől kb. 15 tmf-re a két
rombolót, melyek nagy sebességgel Cattaro felé tartottak. (A STREITER és
SCHARFSCHÜTZE voltak ezek, már 5—8 percre visszafordultak és mene
kültek.) Néhány pillanat múlva K felől két másik hajó füstjét is észlelték,
melyek ugyancsak Cattaróba igyekeztek. Ez volt a ZENTA és az ULAN,
amelyek már 20 perccel hamarabb észlelték ezt az őket átkaroló hajócsoportot
is. A franciák sebességüket 20 csomóra növelték, az addigi két párhuzamos
oszlop egy nyomdokvonalba fejlődött és a ZENTA irányával csaknem pár
huzamosan haladt a Cattarói öböl felé. A csatahajósor éle 5—6 tmf-del volt
a ZENTA előtt és oldalazó, lépcsőzéses manőverrel közelítettek a ZENTAhoz,
valamint a tőle egyre jobban távolodó ULANhoz is. Két felszólító lövést adtak
le a ZENTAnak, de a parancsnok, jelezve, hogy nem adja meg magát, fel
húzatta a kis lobogódíszt.
09.00. A francia flotta négy élen haladó csatahajója kezdte meg a tüzelést nehéz
ágyúival a ZENTAra és ahogy a lépcsőzési manővert befejezték a többi is
folyamatosan bekapcsolódott. Az első lövés hosszú volt, a második rövid,
a harmadik már olyan közel csapódott be a hajóhoz, hogy a felvágódó víz
tömeg teljesen elborította a hajó első részét és a hidat. A tüzelés 12 000 m-ről
kezdődött és mindaddig teljesen egyoldalú volt, ameddig a ZENTA lőtávolsá
gán kívül voltak a franciák. Mihelyt a távolság 10 000 m-re csökkent, a ZENTA
is viszonozta a tüzet a támadók felé fordítható 5 db 12/40-es gyorstüzelő ágyú
jával és az ütközet folyamán összesen 120 lövést adott le. Pachner fregatt
kapitány szerint az első lövések rövidek voltak, de a többi „jól feküdt".
A francia jelentés szerint a ZENTA lövései 300—400 m-rel a hajók előtt
csapódtak be.
A tüzelés megkezdésétől számított néhány percen belül — még mielőtt
a ZENTA is lőni kezdett volna — egy gránát a ZENTA gépházában robbant,
megölte a gépüzemvezetőt, valamint a kazánoknál és gépházban tartózkodó
személyzet nagy részét — a 60 fűtőből csak 6 maradt életben — és szétrombol
ta a főgőzvezetéket. A ZENTA mozgásképtelenné vált, de még meglévő lendü
letét kihasználva a part felé kanyarodott, hogy az életben maradottaknak kö
zelebb legyen a menekülés. Közben egymást követték a találatok, a világítás
megszűnt, a szivattyúk és a szellőztetés nem működött, a hajó elő- és közép
része teljesen szétrombolódott, a híd és a kötözőhely romokban hevert, a hajó
lassan süllyedni kezdett. A lövegek, a hátsó szabadfedélzeten lévő kivételével,
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elhallgattak, azt az egyet a hajó tüzértisztje egymaga szolgálta ki, mert kezelői
harcképtelenné váltak.
Az ULANt a ZENTÁval egy időben vette tűz alá a francia csatasort vezető
COURBET, mégpedig úgy, hogy a nehézágyúk a ZENTÁt, a közepes lövegek
az ULANt lőtték. A JURIEN DE LA GRAVIERE cirkáló teljes tüzét az
ULANra koncentrálta. A Cattaro felé rohanó ULAN helyzete percről-percre
veszélyesebbé vált, mert a francia hajók már elérték a Cattaróba vezető irányt
és emiatt az arra igyekvő ULAN a rá tüzelő francia lövegek felé közeledett.
• A közöttük lévő távolság 5000, majd 4000 m-re csökkent, az ellenség fokozta
a tüzelését és az eddig a csatahajósor tűz alatti oldalán haladó rombolókat a
JURIEN DE LA GRAVIERE cirkáló vezetésével támadásra rendelték az
ULAN ellen. (Az áttörésnek ezt a szakaszát érzékelteti az 5. és 6. ábra, 536.,
537. o.) Ez a 20—25 perc volt az ULAN áttörési akciójának a legveszélyesebb
időszaka. Parancsnokának jelentése szerint a romboló körül kb. 1000 gránát csa
pódott be, melyre az ULAN tüzérei 7 cm-es ágyúikból 348 lövéssel válaszoltak;
Az ULAN — írja egy visszaemlékező — a körülötte záporozó gránátok szökő
kútjai és vízoszlopai labirintusában rohant, minden ízében remegve a túlerőltetéstől, a végsőkig túlhajszolt gépek ütemét átvéve lüktetett az egész hajótest,
a kazánhuzat-ventillátorok üvöltése betöltötte a hajó minden zugát, az át
tüzesedett kéményekről izzó darabokban repült le a festék. A közel 55 km/óra
sebességgel száguldó hajó orráról házmagasságúra vágódott orrhullám
dübörögve omlott a felépítményre.
Az alacsony építésű és a hajócsavarok óriási tolóereje miatt mélyen megülő
hajótestre felcsapódó víztömeg a fedélzetet és a hidat állandóan elborította,
annyira, hogy a parancsnok, Panfilli Egon korvettkapitány, jelentésében külön
megjegyzi: az eseményeket csak emlékezetből írta le, mert az addigi feljegyzé
sek szétáztak és továbbiakat készíteni sem lehetett, mivel a víz állandóan be
borította a hidat is. Ilyen körülmények között azt is nagy teljesítménynek kell
tekinteni, hogy a saját vízfelhő és az ellenséges gránátok szökőkútjai között
a helyzetükről tájékozódni tudtak és a hajót — szorosan a part mellett halad
va, ami ilyen sebesség és ilyen látási viszonyok mellett rendkívül kockázatos —
a megfelelő irányba vitték. A szabadon álló ágyúk körül a tüzérek fuldokolva
töltöttek és lőttek. Senki nem kérdezett rá, hova ment a 348 lövés.
Az ULAN különleges szerencséje, hogy a rá kilőtt 1000 lövésből egy sem
találta el, de volt azért valami kis realitás is a menekülési reményekben, mert
a kisméretű, jó építésű, gyors mozgású, nehéz célpontot nyújtó hajók tűzharcá
ban adódhat úgy, hogy senki nem talál el senkit, amint az később, a háború
folyamán máskor is előfordult.
Amikor már az ULAN a francia csatahajósor élét kikerülte és attól távolodni
kezdett — ez 9.10-kor történt a 6. ábra (537. o.) szerint —, enyhülni kezdett a
tüzelés szaporasága. A CONDORCET a ZENTÁval volt elfoglalva, a mögötte
fekvőknek nem volt kilövése saját hajó veszélyeztetése nélkül, az üldözésre
kirendelt cirkáló- és rombolócsoport pedig egyre jobban lemaradt mögötte,
lövéseik is egyre rövidebbre sikerültek.
09.25. Az ULAN a Kupa-fok magasságába ért, amikor a tőle kb. 8 km-re lemaradt
üldözők visszafordultak. Ettől kezdve lassú menetre kapcsolva beúszott a biz
tonságot jelentő Bocchéba és a kikötő összes hajóinak ünneplése között kikö
tött a GEA (GÄA) műhelyhajó mellé a hajótest és berendezések átvizsgálására.
09.30. A ZENTA parancsnoka, látva, hogy hajójának már csak percei vannak hátra,
elrendelte a hajó elhagyását és maga is vízbe ugrott. Onnan látta meg, hogy
a tatfedélzeten még tartózkodnak néhányan, akik a hajóközépen tomboló tűz
miatt nem kapták meg az elhagyási parancsot. Visszaúszott, felkapaszkodott,
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leparancsolta a még ott lévőket és utolsóként újra elhagyta a ZENTÁt.
A part kb. 5 tmf-re van Castellastua városkánál. A saját jelentések szerint az
ellenség változatlan hevességgel lőtte a roncsot és a vízben úszókat, míg a
franciák azt állították, hogy ők a tüzelést 09.20-kor beszüntették. Valószínű,
hogy a francia adat hibás, mert 09.20-kor még a ZENTA is tüzelt rájuk.
09.40. A ZENTA 45°-os szögben, orrát felemelve, lobogódíszben süllyedt el. Az élet
ben maradottak úsztak, mert a mentocsónakok szétrombolódtak, elégtek,
mentőmellény keveseknek jutott és kevés volt az olyan vízen úszó tárgy is,
amelyekbe a sebesültek belekapaszkodhattak volna.
Az ellenség a ZENTA elsüllyedése után D-i irányba eltávozott. Angol forrás
szerint Troubridge ellentengernagy, az angol hajók parancsnoka menteni
akart, de Bue de Lapeyrère főparancsnok ehhez nem járult hozzá. A franciák
szerint viszont az ő rombolóik az ULANt üldözték, az angolokat pedig „Cattaro közelsége és az aknáktól való félelem visszatartotta attól, hogy a túlélőket
mentsék". Az igazságot ma már nem lehet kideríteni, lényeg az, hogy senki
sem mentett.
A hajótöröttek — közöttük sok sebesült — úsztak ameddig bírtak, és akik
bírták, azok csak délután 3 órakor — azaz több mint öt órai úszás után —
érték el Castellastuánál a partot.
A ZENTA 312 emberéből 139 érte el élve a szárazföldet, de azt ma már nem lehet
megállapítani, hogy a 173 hősi halottból — közöttük 44 volt magyar — hányan lelték
halálukat a mentés hiánya miatt.
A ZENTA hajótöröttjeinek hadifogságba kerülésével véget ért a tengeri háború
első tizenegy napjának története és így történeti visszapillantásunknak is a végére
értünk. Minthogy pedig ez az összeállítás több — néha egymásnak ellentmondó —
jelentés egybevetésével készült, pontosabb és tárgyilagosabb képet kaptunk az ese
ményekről, mint ahogyan azt a kortársak látták.
*
Ahhoz, hogy az eseményeket a korabeli körülmények közé helyezve ítélhessük meg,
szükséges még érinteni a korabeli harcászat ós technika némely olyan vonatkozását,
melyek az eseményekben szerephez jutottak.
A tengeri megfigyelés és felderítés; látásviszonyok a tengeren.
Az ókori gályáktól az első világháború legmodernebb hadihajójáig egy nyílt tengeren
lévő hajó csak akkora területet tudott megfigyelni —felderíteni, ameddig az árbocko
sárban lévők szeme ellátott. A XVII. században a messzelátó feltalálása hozott valami
előrelépést, de segítségével nem messzebbre, hanem jobban láttak, a belátott terület
maradt ugyanakkora, mint volt szabad szemmel. Ha tehát képet akarunk alkotni
magunknak arról, hogy 1914-ben egy hadihajó milyen körben volt képes megfigye
lő — felderítő tevékenységet végezni, akkor elegendő, ha megvizsgáljuk a természe
tes látásviszonyokat a tengeren.
Tudott dolog, hogy a földfelszín görbülete miatt a tenger felszíne sem sík és emiatt
ezt a felszínt csak egy bizonyos távolságig látjuk. Ez a távolság a természetes látha
tósági sugár és az ezzel a sugárral húzott kör a szemhatár. A láthatósági sugár hossza
függ a szem tengerszint feletti magasságától, valamint a fénysugár földfelszín felé
görbülő elhajlásától. Ezen elhajlás mértéke változó, függ a napszaktól, évszaktól, pá
ratartalomtól, széliránytól stb. Átlagos esetben jól használható képletek szerint8 a
láthatósági sugár T=2,08 f£ ;ahol T = a távolság tengeri mérföldben, m = a szem
7 Dietrich Richard ny. ellentengernagy; folyamőr vezérfőkapitány személyi iratai: HL 42. S 2a.
8 Kreutzer. Physik in der Kriegsmarine.
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tengerszint feletti magassága méterben ; illetve T = 3,85 /m > ahol T = a távolság ki
lométerben, az m a szem tengerszint feletti magassága méterben.
Tájékoztatásul néhány érték:
Szemmagasság (m):
10
20
30
Láthatósági sugár tmf/km:
6,57/12,18
9,29/17,22
11,39/21,10
A távcsöves megfigyelés felső határa — igen kedvező látási viszonyok mellett —
húsz kilométer. Ennél a távolságnál még észlelni lehet, hogy van ott „valami" de
azt nem, hogy az hajó-e. Általában 10 tmf az a láthatósági sugár, amivel számolni
szokás, a mellékelt ábrákon jelölt belátott területek is a 10 tmf (18,5 km) láthatósági
sugárral készültek.
Nézzük meg hajókategóriánként, milyen szem- és távmérőmagasságból és milyen
messzire lehetséges a megfigyelés és távolságmérés :
kategória
magasság (m)
távolság (km)
torpedóromboló
5—7
8,6—10,2
könnyűcirkáló
10—15
12,2—14,9
nehézcirkáló
15—20
14,9—17,2
csatahajó
15—20
14,9—17,2
A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a láthatósági sugár a vízszintre vonat
kozik, egy abból kiemelkedő tárgyat — ha az elég terjedelmes — úgy kell tekinteni,
mintha magassága hozzáadódna a figyelő szemmagasságához.
A láthatóság tárgykörébe tartozik még a gőzhajók kéményeinek árulkodó füstje,
mely a szél- és fényviszonyoktól függően, a kazánok állapota és a szén minősége sze
rint már 20—30 km-rel a láthatósági határon kívülről is észlelhető volt.
A kazánüzemmel kapcsolatos árulkodó jel volt még borús időben, vagy éjszaka
a kéményekből kitörő szikranyaláb, melyet a huzatfokozó ventillátorok fújtak ki a
működtetési fokozatukkal arányos mennyiségben és erővel. Éjszakai ütközetben elő
fordult, hogy gyorsjáratú hajók inkább félgőzzel mentek, nehogy a kéményszikrák
elárulják helyzetüket.
Tengerészeti légi felderítés
Tengerészeti felderítésre 1914-ben még nem használták általánosan a légi felderí
tést, de bármilyen kezdetlegesek voltak is — mai szemmel — az akkori repülőgépek,
említés nélkül nem hagyhatjuk, mert a háború folyamán hónapról-hónapra növeke
dett alkalmazhatóságuk és jelentőségük. A felderítést végző repülőgép előtt olyan
távolságban tárult fel a tengeri térség, amely a hajók előtt az idáig mindig rejtve volt
és a veszélyekkel fenyegető ismeretlent jelentette. A repülők többezer méter magas
ságból átfogó képet kaptak nemcsak hatalmas térségek felszíni eseményeiről, köd
foltok, felhősödések, széláramlatok kiterjedéséről, irányáról ós erejéről, de beláttak
a tenger felszíne alá is és a hozzájuk hasonlóan még gyermekcipőben járó, de a fel
színi hajóktól máris rettegett tengeralattjárókat, még lemerült állapotban is, meg
látták, ugyanúgy, mint a vízszint alá telepített aknamezőket.
Az akkoriban használt osztrák—magyar haditengerészeti repülőgépek saját terve
zésű és gyártású, kétszemélyes repülőcsónakok voltak, 100—200 km/ó sebességgel,
2—2,5 óra repülőidővel; 2000 méterre 15—20 perc alatt emelkedtek fel, teljesítmé
nyük és minőségük a nemzetközi élvonalnak számított. Az Adria fölött a háború első
három esztendejében a légifölényt az osztrák—magyar haditengerészeti repülés
birtokolta.
Sajnos, a haditengerészet rangban és korban idősebb vezetői nem méltányolták
kellőképpen e fegyvernem előnyös alkalmazási lehetőségeit és ennek tudható be pél
dául az, hogy bár a Bocche di Cattaróban lévő Kumborban ott állomásozott három
tengerészeti repülőgép, ezek a háború kitörésétől a ZENTA elsüllyesztéséig egyszer
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sem kaptak parancsot a Cattaro körüli tengerrész 80—100 km-es körzetének felderí
tésére, vagy ellenőrzésére. Bezzeg a meglepő támadás után — még azon a napon,
a déli órákban — megkezdték a felderítő repüléseket, kijelölték a körzethatárokat —
D felé Antivari, É felé Raguza, a tenger felé 50 tmf — és ezek után a felderítést olyan
szorgalmasan végezték, hogy a hónap végéig hátralévő 15 nap alatt 39 bevetést haj
tottak végre. Nem mulaszthatjuk el azt a megjegyzést, hogy ha ezekből a repülésekből
csak egyetlen egyet 16-án reggel 6 óra tájban — tehát még mielőtt a ZENTA és az
ULAN túlságosan eltávolodtak volna — végrehajtanak D felé 50 tmf-es körzetben,
akkor az mindkét támadó csoportot még idejében felderíti.
Tengerészeti híradás
A drótnélküli távíró elterjedésével lehetővé vált a távoli adó-vevő állomások kö
zötti összeköttetés és 1914-ben a nyílt tengeri szolgálatra szánt hadihajók mindegyike
rendelkezett már ezekkel a berendezésekkel. Sajnos ennek a hajózás számára óriási
jelentőségű híradási módnak katonai szempontból nagy hátránya volt, hogy az ellen
ség is vehette az adást és emiatt egyrészt rejtjelezni kellett az amúgy is nehézkesen
forgalmazható Morse táviratokat, másrészt az adás irányából következtetni lehetett
az adóállomás helyére. Ezért például a meglepetésre törekedő két ellenséges hajó
kötelék nem forgalmazhatott egymással a felfedeztetés veszélye miatt mindaddig,
amíg meg nem látták őket. A ZENTA már nem kockáztatott semmit, amikor rejtjelzés nélkül megtáviratozta a 17 csatahajó támadását; ezt a táviratot viszont már erő
sen zavarta az ellenség.
A látótávolságon belül lévő hajók egymás közötti, vagy köteléken belüli össze
köttetését szolgálták a lobogó- és zászlójelzések, hangjelzések és a különböző rend
szerű (Morse, Sellner) fényjelzések.

A hajótüzérség működése9
A régi tengerészmondás igazságát, mely szerint „egy ágyú a szárazföldön felér egy
csatahajóval" 10 támasztja alá az a néhány — a szárazföldön működő tüzérség előtt
ismeretlen — adottság, melyeket az alábbiakban annak érzékeltetésére említünk,
hogy milyen körülmények között és hogyan dolgozott 1914 hajótüzórsége.
A löveg (alépítmény) mozgása
A szárazföldi tüzérség (tábori, vagy vártüzérség) gyakorlatában a löveg az elsütés
pillanatában mozdulatlan, a tengeren viszont a hajó — és rajta a lövegek is — állandó
mozgásban vannak. A hajó haladása és a hullámjárás egymásra hatásából képződő
összetett mozgások ezek, melyeket azonban az esetek többségében két alapvető
mozgáselemre lehet felbontani, az egyik a hajó hossztengelye körüli mozgása (bille
gés), a másik az erre merőleges, a kereszttengely körüli mozgás (bukdácsolás). Álta
lában e két mozgáselem egy időben és egymásba olvadva jelentkezik és a külső beha
tások, valamint a hajó egyedi úszótulajdonságai szabják meg, hogy mikor melyik
hatás érvényesül erőteljesebben. (A SZENT ISTVÁN csatahajó például az első átvé
teli próbaútján olyan billegésbe jött (19°) nyugodt tengeren és 18 csomó sebességnél,
hogy — felborulásától tartva — nem merték a sebességet az előírt 20 csomóra növel
ni; később javítottak rajta, de rossz szokását megtartotta az utolsó billenésig.)
9 A hajótüzérségre vonatkozó irodalom: Marinewesen. Wien, 1912. Artillerie Schiessinstruktion für die k. u. k.
Kriegsmarine, Artillerie Reglement für die k. u. k. Kriegsmarine.
10 A közismert mondást Nikolaus von Martiny: Bilddokumente aus Österreich-Ungarns Seekrieg 1914—18 cimü
könyvében franciául idézi : „Un canon sur terre vant un vaisseau de guerre 1"
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A hajómozgások — akár külön-külön, akár együttesen jelentkeznek — a hajótüzér
ség legjellegzetesebb és legnagyobb problémáját jelentik, mert a löveg elmozdulásai
oly mértékben hatnak a lövedék útjára, hogy biztos találatra csak akkor számíthat
nánk, ha a hajómozgásból eredő összes behatást teljes mértékben ki lehetne küszöböl
ni. Tovább bonyolítja ezt az amúgy is nehéz feladatot, hogy ezek a mozgások a hajó
különböző részein különböző mértékben jelentkeznek — pl. egy orrlöveg jobban buk
dácsol, mint egy oldallöveg — és különböző értelemben hatnak : pl. ha az orrlöveg
lefelé, a tatlöveg felfelé mozog. Tehát a mozgáskorrekció a lövegek helyétől függően
is változik.
A hajómozgások okozta komplikációknak azonban még nem értünk a végére,
mert nemcsak az előbb említett két tényezőcsoportot (a hajó mozgáselemei és a löve
gek helye) kell korrigálni, hanem van egy harmadik is, mert a lövegek lőiránya szerint
is módosítani kell. Azaz, ugyanannál a lövegnél, ugyanolyan mozgásviszonyok kö
zött más a szükséges korrekció, ha a löveg csövét más irányba fordítjuk.
Gondoljuk el, ha például egy hajón egy jobb oldalon lévő löveg a gerincirányra me
rőlegesen (90°-os lőirányban) tüzel és a hajó balra billen, akkor — korrekció nélkül —
az egyébként jól irányzott lövés irányban helyes marad, de hosszú lesz, ha pedig
ugyanez a löveg a hajó gerincirányába fordulva((P-os löirány) adja le a lövést —
ugyancsak a hajó balra billent helyzetében — akkor a távolság helyes marad, de a
lövés a céltól balra megy. Jobbra billenésnél ugyanez történik, de ellentétes ered
ménnyel, mert akkor 90°-os lőiránynál rövid lövést kapunk, 0°-osnál pedig jobbra
megy el a gránát. Ha a következő lövést ugyanez a löveg 45°-os lőirányban (félj óbb
ra előre) adja le akkor az előbbi két eltérési változat kombinációja érvényesül, a lövés
iránya és távolsága is eltérő lesz, azaz mindkettőt korrigálni kell. Ha nem teszik,
akkor hiába helyes az irányzék, hiába a fonálkereszt a célon, a találat elmarad.
Az eddigi példák a hossztengely körüli mozgást (billegést) végző hajóra vonatkoz
tak. Amennyiben a mozgás erre merőlegesen
clZtlZi eb kereszttengely körül — törté
nik (bukdácsol a hajó), akkor a (P-os lőirányban jelentkezik a hosszabb-rövidebb és a
9(P-os lőiránynál a jobb-bal eltérés a 45°-os lőiránynál pedig a kettő kombinációja.
Abban az esetben, ha a hajó billeg is és bukdácsol is — ez az esetek többsége —
akkor az összes eddigiek együttes hatását kell korrigálni.
A fentiekkel csupán bepillantást adtunk a hajómozgások okozta lövésszaki eltéré
sek korrekciójának a fontosságába. Ezek megállapítása és érvényesítése az irányzás
és tűzharc során a hajótüzérség igen lényeges és nagy felkészültséget igénylő területe,
a korrekciós adatokat a lövegtornyok tüzérsége a tüzérparancsnoki harcálláspontról
kapja tornyonként egyedileg kiszámított lőelemekben és még a lövegek elsütése is a
központilag előre meghatározott időpontban történik.
A kiváló löveganyag, a szakmailag magas színvonalú lőelemképzés és tűzvezetés az
első világháborúban résztvevő haditengerészetek nehéztüzérségére egyaránt jellemző
volt és hasonló körülmények között bármelyikük csatahajója képes lett volna néhány
perc alatt egy olyan célt, mint a ZENTA, telibe találni, ezt tehát valami különleges
francia tüzér teljesítménynek nem lehet tekinteni.
A ZENTA konkrét esete is bizonyítja, hogy a hajómozgások okozta irányzási és lö
vésszaki eltéréseket a csatahajók nehéztüzérsége megfelelő módon korrigálni tudta.
Figyelembe kell venni azonban, azt, hogy e korrekció sikeréhez nagyban hozzájárul
a csatahajó hatalmas teste, amely tömegének tehetetlenségével és stabilizáló beren
dezésével nagy mértékben csillapítja a mozgások nagyságát és sebességét.
Merőben más a helyzet a kis méretű, könnyű, gyorsjáratú hajókon, melyeknél a
hajótest mozgása sokkal kiszámíthatatlanabbul és dinamikusabban jelentkezik,
gyakran annyira, hogy a lövegeket kiszolgáló tüzérek még kézzel-lábbal kapaszkodva
is alig tudnak a helyükön maradni. Azt, hogy a könnyű hajókon a tüzérségi munka
eredményességét milyen hátrányosan érinti a hajótest hánykolódása, jól érzékelteti,
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hogy az ULAN és üldözői közötti harcban több, mint 1300 egymásra kilőtt gránátból
egy sem talált, míg a nehéztüzérség a ZENTÁt a 4—5. lövésre eltalálta.
A könnyű hajókon hosszú csövű, nagy kezdősebességű, kiváló lőszabatosságú,
gyorstüzelő lövegeket használnak, de hiába hord pontosan a löveg, ha az alépítmény
olyan váratlan irányú és gyors mozgásokat végez, melyeket korrigálással követni
lehetetlen. Nézzünk egy példát: ha egy üldöző torpedóromboló orra teljes sebességnél
+ 1)0 m-t bukdácsol, akkor az orrlöveg csöve — és vele a lövegtávcső — 30 vonást
mozog föl-le, ez a mozgás 5000 m távolságban +150 métert, azaz 300 métert jelent.
Ha a hajó orra ezt a mozgást percenként végzi, akkor a csőtengely 30 másodpercig
megy 300 métert felfelé és 30 másodpercig 300 métert lefelé — a lövegtávcső fonál
keresztjével együtt — ez pedig másodpercenként 10 méter. Amennyiben a cél látható
és megirányozható része 3 méter magas, akkor 1/3 másodperc alatt megy el a fonál
kereszt előtt — ennyi idő van a tüzelésre — ha közben nem billent a hajó és az oldal
irány jó maradt. Abban az esetben, ha még a cél is váratlan mozgásokat végez —
például kígyózva halad — akkor a találati valószínűség is olyan, mint amilyen az
ULAN és üldözői között volt. Ez volt egyébként az a sok kockázatot jelentő, de
mégis egy kevés reális esélyt is nyújtó lehetőség, mellyel az ULAN megkísérelhette
a menekülést.
Saját menet — célmenet
A hajótüzérség általában adott irányban és sebességgel haladó hajóról tüzel egy
másik olyan hajóra, amely szintén egy bizonyos irányban és sebességgel halad. Ez
a helyzet azt eredményezi, hogy a saját menet irányát és sebességét, a célmenet irá
nyát és sebességét, valamint a lövéselőkészítés és a lövedék röpideje alatt bekövetke
zett relatív oldal- és távolságváltozásokat figyelembe kell az irányzáskor venni, azaz
nem oda kell irányozni, ahol a cél van, hanem oda, ahol majd akkor lesz, amikor a
lövedék odaérkezik, és onnan kell irányozni, ahol majd akkor lesz a hajó, amikor
tüzel.
A ZENTÁra 12 km távolságból tüzet nyitó COURBET 30,5 cm-es gránátjának
útja 22 másodpercig tartott, ezalatt a — gyorsnak nem mondható — ZENTA 200
métert haladt előre. Ha ezt a lövés előtt nem veszik figyelembe, akkor több mint két
hajóhosszal mögé lőnek. Természetesen, ahogy a célmenet sebességét, úgy a saját
menet sebességét is figyelembe kell venni. Ha például azonos irányban, azonos sebes
séggel, párhuzamosan haladnak, akkor a relatív állapotot úgy kell tekinteni, mintha
mindkét hajó állna, ha pedig a COURBET 2 csomóval gyorsabban megy, akkor a két
hajó egymáshoz viszonyított relatív elmozdulását a COURBET-n úgy tekintik,
mint ha a ZENTA 2 csomóval visszafelé menne, a ZENTÁn pedig úgy irányoznak,
mint ha a COURBET 2 csomóval menne el az álló ZENTA mellett.
Amennyiben a hajók haladási iránya nem párhuzamos, annak megállapítása, hogy
a saját menet irányához viszonyítva a célmenet iránya milyen szöget zár be — az
esetek többségében — nagyon nehéz feladat. Ilyen esetekben a 8—10 km távolságból
végrehajtott és pontos időközökben megismételt távolságmérések alapján lehet a cél
menet sebességét és a saját menet irányához viszonyított haladási irányát megbecsül
ni.
Az egymáshoz viszonyított haladási irányok és sebességek végtelen sok változata
lehetséges, ezért azok lövésszaki hatásait csak az adott helyzet konkrét grafikai meg
szerkesztésével lehet meghatározni. E szerkesztéseket legcélszerűbb 360°-os, vagy
6400 vonásos beosztású kidolgozó korongon végezni, megfelelő méretarányban és
ennek a tüzérségi relatív helyzet vázlatnak az alapján megállapíthatók a lőelemek
alapértékei. E vázlatok tehát a felvétel pillanatában érvényes figyelőadatok (a célhajóra mórt oldal, távolság, sebesség és haladási irány), valamint a saját menet irányés sebességadatai alapján ábrázolják a tényleges ütközeti helyzetet és egy előre meg— 534 —

határozott időtartam — előkészületi idő+lövedék röpideje — alatti változásokat,
mozgásvektorok formájában. Ezek felrajzolása után grafikusan meghatározható
a célhajó relatív helyzete az adott időpontban: a saját hajó és célhajó hala
dási vektorait a célhajónál paralellogrammába helyezve az eredő kijelöli a célhajó
relatív helyzetét és ezután lemérhető a saját hajóról a célhajóra vonatkozó és a lövés
pillanatában érvényes oldal- és távolságadat. Az előre meghatározott időtartam
— előkészítési idő — általában két perc, amelyhez még hozzá kell adni a lövedék
röpidejét. Ez a két perc abban a pillanatban kezdődik, amikor a célhajó oldal- és
távolságadatait bemérték (figyelőadatok). Ezekkel azonnal kidolgozzák a relatív
helyzet vázlatot, a kapott alapelemeket lőelemekké számolják át, a lövegeket ezekkel
az adatokkal beirányozzák és a 120. másodpercben megtörténik a lövés.
A saját menet és a célmenet figyelembe vételéhez szükséges tüzérségi relatív helyzet
vázlat készítésének és felhasználásának példájaként bemutatunk két rekonstruált
helyzetvázlatot, melyek nem sok eltérést mutathatnak az eredeti helyzettől.
Az 5. ábra (536, o.) az ULAN (U) és a francia csatahaj ósor élén haladó COURBET (F)
helyzetét ábrázolja 09.00 órakor, amikor az ULAN — menekülésének legkritikusabb
szakaszában — a franciák menetirányára merőlegesen áttör Cattaro felé. A vázlaton
jól látható az az ütközeti helyzet, amely az adatok felvételének pillanatában — és az
azt követő 127 másodpercben — fennállt és megállapítható belőle, hogy az ULAN
megsemmisítését elügyetlenkedték a franciák. Ha megnézzük a 2. ábrát (526. o.), amely
az angol—francia flotta támadását mutatja be, láthatjuk, hogy 08.20-kor Cattaro védel
mi övezetétől a franciák távolsága 36 km, az ULANé pedig 52 km volt. A lépcsőzetes
megközelítési flottamozdulatokkal olyan nagy időveszteséget szenvedtek, hogy 09.00
órára minden helyzeti előnyüket elvesztették, sőt az ULAN már kezdte maga mögött
hagyni a francia nehézhajókat, amit még tetézett az is, hogy a csatahajók a lépcsőzés
befejező manőverét — a balra 90°-os fordulatot — még nem hajtották végre. Ennek
során még további távolság- és időveszteséget szenvedtek, ezen kívül a fordulás alatt
hatékonyan tüzelni sem tudtak. Fordulás közben ugyanis a hajótüzérség általában
nem tüzel, csak a hajót fenyegető torpedótámadás ellen védekeznek kapáslövéssel,
mert ilyenkor nincs oldal- és távolságérték. Forduló hajónál továbbá a lövegcsőben
haladó lövedék a cső tengelyirányán kívül átveszi és magával viszi a hajó fordulásából
származó hatást is, ezért a lövedék nem egyenes, hanem alaprajzilag is íves pályán
mozog. A külső oldali lövegek ilyenkor előbbre hordanak, a belső oldalon lévők hát
rább, a fordulás sugarától, a sebességtől és a lőtávolságtól függően.
Az eredményből jól látható, hogy milyen gyorsan változnak a lőelemek két hajó
között, ez esetben például 127 mp alatt a távolság 1350 m-rel, az oldalrány 325 vonás
sal változott, tűzharcban tehát 7 mp-ként kellett volna 50 m-t állítani az irányzékon
és 4 mp-ként 10 vonást az oldalon. Mivel azonban 10 vonás 4000 m-en 40 méter és egy
merőleges irányban távolodó romboló célozható vetülete oldalt legfeljebb 10 m, ez azt
jelenti, hogy ha folyamatosan rajta akarnak lenni a célon, akkor másodpercenként
állítani kell az oldalirányt.
A 6. ábra (537. v.), amely a 2. ábrán (526. o.) 09.10-kor bejelölt helyzetre vonatko
zik, mutatja, hogy az ULAN (U) üldözésére kirendelt JURIEN DE LA GRAVIERE
(F) cirkálót és a torpedórombolókat ahhoz túl későn indították, hogy az ULAN elé
kerüljenek, ahhoz pedig nem voltak elég gyorsak, hogy utóiérhessék. A helyzetváz
lat jól érzékelteti, hogy az üldözők egyre jobban elmaradnak az ULAN mögött.
Ha a helyszíni vázlatot megnézzük, jól látható, hogy az ULAN 2 percenként 500 mrel távolodik az üldözőktől és minthogy a pillanatnyi 5550 m-es távolság is már az
ULANra hatásos tüzérségi tűz felső határához közelít, biztosra vezető, hogy ha a
következő tíz percben nem éri találat, akkor 09.22 órakor, 8500 méter távolságban
az üldözőktől, biztonságban van.
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5. *ÍAra,

17= U L A N ; F = C O U R B E T ; U V = U haladási vektora; F v = COURBET haladási vektora;
U j = U helyzete 127 m p múlva; F j = F helyzete 127 m p múlva; U V R = U haladási vektora F-nél
ábrázolva; F e = F v és U v it eredője; Fjj = F relatív helyzete; t = 5 3 5 0 m ; 0 = 4 9 6 0 vonás; (ezek a
távolság- és oldaladatok 09.00 órakor lettek felvéve), az U sebessége 28 csomó= 52 k m / ó = 14,5
m / m p , az F sebessége 20 cs.= 37 k m / ó = 10,3 m/mp, a lövedék várható röpideje 7 m p , az előké
szítési idő 120 mp, az U által megtett ú t : 127X 14,5= 1842 m, az F megtett útja: 1 2 7 x 1 0 , 3 =
= 1 3 0 8 m.
Eredmények: lőelem távolság alapérték: t x = 4 0 0 0 m, oldal: 0 1 =4536 vonás.

A távolságbecslés és tűzmegfigyelés
A tengeren a távolságbecslés és tűzmegfigyelés is nehézségekkel jár. A távolság
becslést elsősorban az nehezíti, hogy nincsenek olyan megszokott tereptárgyak, ame
lyek nagyságához viszonyítva a távolságot becsülni lehetne, másodsorban pedig —
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6. ábra,

Figyelőelemek az TJLANról felvéve 09.10-kor: t = 5 0 0 0 m ; 0 = 4 6 0 5 vonás. U = U L A N ; F =
= J U R I E N D E L A G R A V I E R E cirkáló; U sebessége = 14,5 m / m p j F sebessége 23 c s . = 42,6
k m / ó = l l , 8 m / m p ; lövedék röpidő 9 m p ; előkészítés 120 m p ; U által megtett ú t : 1 2 9 x 1 4 , 5 =
= 1870 m ; F által megtett ú t : 1 2 9 x 1 1 , 8 = 1522 m ;U V =TJ vektora ; F V = F vektora; T J ^ U helyzete
129 m p múlva; F x = F helyzete 129 mp múlva, U V JÍ = U haladási vektora F-nél ábrázolva; F e = F v
és Uyjj, eredője.
Eredmények: F g = F relatív helyzete 129 m p múlva. Lőelem alapértékek: távolság: t t = 5550
m ; oldal 0 = 4540 vonás.

— és ez már átvezet a tűzmegfigyelés területére — nem lehet azzal a jól bevált tábori
tüzér gyakorlattal élni, hogy lövünk egyet a cél irányába, de jól belátott területre és
attól kezdve a becsapódási helyhez viszonyítjuk a cél távolságát, mert a becsapódás
helyét jelzi ugyan egy vízoszlop, de az, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnik
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és nem marad semmi nyoma. Abban az esetben lehet csak távolsági belövést eredmé
nyesen végrehajtani, ha a becsapódás a cél figyelővonalában történt, mert akkor, ha
a vízoszlop takarta a célt, akkor a lövés rövid volt, ha pedig a cél a vízoszlopot, akkor
hosszú.
A távolságbecslés nehézségein a különböző nagyságú távmérőkkel igyekszenek segí
teni, de ezek pontossága 3-5%-os hibahatárok között mozog és pl. 8000 m-nél ez már
igen sokat jelent, mert 7600 m-es irányzékkal éppen úgy nem lehet eltalálni egy 8000
m-en lévő hajót, mint 8400 m-es irányzékkal. A távolság pontos ismerete a hajótüzér
ségnél rendkívül fontos, mert a lapos röppályával dolgozó lövegeknél amúgy is jelleg
zetes a lőirányban hosszan elnyúló vízszintes szóráskép — azaz a hosszúsági szórás
sokszorosan nagyobb a szélességinél — ezen kívül a hajók — többek között éppen az
előzőek miatt — mindig oldalukkal igyekeznek az ellenséges hajó felé fordulni, mert
úgy nehezebb célpontot képeznek — bár nagyobbat mutatnak magukból — mint ha
hossztengelyük lenne a lőirányban.
A hasznos lőtávolság, a látásviszonyok és a sebesség
A tengeren uralkodó látási viszonyokkal már foglalkoztunk az előzőekben és láttuk,
hogy kifogástalan időjárási és fényviszonyok között a szemmagasságtól függően 10 m
magasságból kb. 12 km, 20 m-ről pedig kb. 17 km az a láthatósági sugár, amely a
hajó szemhatárát jelenti. Ez a két magasságérték megadja egyben a közepes és a
nehéz hajótüzérség legnagyobb hasznos lőtávolságának a mértékét is, mert ahova
nem lehet látni, oda közvetlen irányzással nem lehet hasznosan tüzelni sem. A csata
hajók 30,5 cm-es és ennél nagyobb lövegei nem is a lőtávolság növelése érdekében
kerültek a hajókra, hanem a páncéltörés miatt.
A csatahajókat a tüzérségi tűz ellen egyre vastagabb és ellenállóbb páncéllal véd
ték, a hajóágyúk fejlesztésénél viszont arra törekedtek, hogy a lövedékek páncélátütő
erejét növeljék, amit elsősorban a becsapódó energia növelésével értek el. A becsapódó
energiát döntő módon a torkolati energia határozza meg, az pedig a lövedék súlyától
és kezdősebességétől függ, így ezt a két tényezőt állandóan növelték és hozták létre
az egyre nagyobb űrméretű és kezdősebességű hajóágyúkat. A hajópáncél és a be
csapódó energia közötti verseny „mellékterméke" a hajóágyúk állandóan növekedő
hordképessége, mert a nehezebb (nagyobb tömegű) gránát nagyobb kezdősebességgel
vastagabb páncélt üt át ha beleütközik, ha nem, akkor pedig messzebbre repül.
A nehéztüzérségnek azonban nem igénye, hogy lövegei nagyobb lőtávolsággal rendel
kezzenek, mint ameddig a szem ellát — azaz ameddig az irányzás és a túzmegfigyelés
lehetséges —- mert ez gyakorlatilag nem hasznosítható. A nehéz lövegek hasznos
lőtávolságának felső határát tehát a legkedvezőbb időjárási és fényviszonyok közötti
természetes látásvíszonyok szabják meg. Ennek megfelelően a hajótervezők a páncél
tornyokba már úgy tervezik be a csőemelés mértékét (lőszöget), hogy az általában
20—25°-ot nem haladja meg. Ez a lőszög a nehézágyúk legnagyobb lőtávolságát a
torkolati energiától függően 14—20 km-ben szabja meg és ez megfelel az optimális
látási viszonyok közötti láthatósági sugárnak, azaz ez a hasznos lőtávolság.
A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a nagy kezdősebesség — a páncéltörő
hatáson és a gyakorlatilag nem kihasználható teljes hordtavolságon kívül — laposabb
röppályát, nagyobb végsebességet is eredményez és e kettőből további előnyként
következik a lövegek nagyobb lőszabatossága is.
A közepes és könnyűtüzérség lövegeinél a lőszöget általában ugyancsak a 20—25°-os
csőemelkedésig lehet állítani és ezzel a közepes lövegek a 12—16 km-es, a könnyű
lövegek a 7—10 km-es lőtávolságot érik el. Ezeknél a lövegkategóriáknál a maximális
hordtávolság (amely az alsó szögcsoportban dolgozó lövegeknél a kb. 45°-os lőszöggel érhető el) behatárolását nem csak a természetes látásviszonyok, hanem a hatásos
tüzérségi tűz távolsága, a hasznos lőtávolság is indokolta. A hajótüzérség rendkívül
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nehéz és bonyolult irányzási és lövészeti adottságai között — a találati valószínűséget
mérlegelve — meg kellett határozni azt a távolságot — illetve loszöget —, ahonnan
a cél még lőszerpazarlás nélkül — tehát a találat reális reményével — megirányozható
és a lövegek lőszabatossága még megfelelő arra, hogy a lövés oda menjen, ahova irá
nyozták. A nehéz ágyúkkal szemben a közepes és könnyű ágyúk azonos lőszög és azo
nos kezdősebesség mellett is rövidebbre hordanak és rosszabb a szórásuk. Ez a bal
lisztikai jelenség, melyet a légellenállás okoz, a lövedék súlyával és keresztmetszeté
vel van összefüggésben — fajlagos keresztmetszeti tényezőnek nevezik — és a löve
dék nagyobb mértékű lassulását eredményezi,
könnyebb gránát hamarabb
fárad el". Ez a jelenség igen súlyos érv a közepes és könnyű lövegek hasznos lőtávol
ságának a rövidebbre vétele mellett, mert minél rövidebb röppályaszakaszt haszná
lunk ki, annál nagyobb a lövedék sebessége, annál kisebb a szórás, azaz annál ponto
sabban hord a löveg.
Az eddigieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy csatahajó nehéztüzérségé
nek az a hatásos lőtávolsága, ameddig a tűzvezetés és a távmérő műszerek ellátnak.
A közepes és könnyű lövegeknél ezt a hatásos lőtávolságot a látásviszonyokon kívül
erősen befolyásolják az irányzási és tüzelési körülmények is, ezért ezeknél a löveg
kategóriáknál a hatásos lőtávolság megállapításánál elsősorban az irányzási és találati
valószínűségi szempontok érvényesülnek. A fenti meggondolások alapján a hatásos
lőtávolságot hajókategóriánként a következőkben rögzíthetjük: csatahajók, nehéz
cirkálók 15—17 km, könnyű cirkálók 12—16 km (kivéve a NOVARA-osztályt, amely
csak 10 km hatásos lőtávolságú ágyúkkal rendelkezett), torpedórombolók 4—7 km.
A könnyűcirkálók és torpedórombolók védőpáncélzattal nem rendelkeztek, védel
müket kizárólag gyorsaságuk és manőverező képességük szolgálta. A sebesség fontos
sága a háború gyakorlatában még erősebben kidomborodott, mint ahogyan azt a fej
lesztések során előzetesen gondolták. Jól példázza ezt a Monarchia haditengerészeté
nek két különösen sikeres hajótípusa — melyek saját tervezés alapján és a fiumei
Ganz-Danubius Művek által gyártva kerültek az Adriára —, a NO VARA gyorscirkáló
osztály és a TÁTRA torpedóromboló osztály. Ezek a hajók 1914-ben egyenrangúak
voltak a hasonló kategóriájú legkorszerűbb angol és francia hajókkal és a háború
folyamán — a búvárhajókat és a tengerészeti repülőket kivéve — egyedül hordozták
az adriai háború offenzív terheit.
A hajók sebességét nem adják ingyen, a 400 tonnás ULANt 6000 LE húzta ki a
csávából, a nálánál csaknem hatszor nagyobb, 2300 t-s ZENTA 7200 LE-vel rendel
kezett, a TÁTRA-osztály rombolói 850 tonnájukban 20 600 LE-t hordoztak, a 3500 t-s
NOVARA-osztály gyorscirkálói pedig 25 000 LE-vel rendelkeztek, ugyanannyival,
mint a Monarchia legnagyobb csatahajói, a 20 000 tonnás TEGETTHOFF és testvér
hajói.
A nagy sebességhez sok lóerőre van szükség, ahhoz pedig kazánokra, gépekre és
rengeteg fűtőanyagra, annyira, hogy egyébre már nem is jut hely és teherbírás.
A sebesség érdekében lassan elvékonyodik, majd teljesen elmarad a páncél, sőt ha
szükséges, még a fegyverzet súlyát is csökkentik. Erre az okra vezethető vissza a ki
váló NOVARA-osztály — kategóriájához viszonyított — egyetlen fogyatékossága,
a gyenge tüzérsége is. Ha annak idején az egyébként igen jó lőtulajdonságú 10/50-es
lövegek helyett 15/50-es lövegekkel szerelik fel, akkor a HELGOLAND ütközetében és
az otrantói csatában egyenrangú tüzérség áll az angol 15,2/50-esVickers lövegekkel
szemben. Sajnos egy 10/50-es löveg súlya 6550 kg, míg egy 15/50-es 26 210 kg-ot
tesz ki és ezt a lövegenkénti 20 t-s súlytöbbletet, valamint egyéb velejáróit (fedélzet
megerősítés stb.) már nem lehetett ráterhelni a hajókra.
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A mai kor embere, megszokva a nagyteljesítményű radar- és egyéb berendezések
magától értetődő használatát, nehezen képes beleélni magát az első világháború
tengeri harcászatának körülményei közé. Radar hiányában a nagy hordtávolságú
tüzérséggel felszerelt csatahajók olyan nehézsúlyú boxolókhoz hasonlíthatók, akik
még az öklükig sem látnak, de a természetes látás távolsága aránytalanul kevés volt
a hajók sebességéhez viszonyítva is. Emiatt kiemelkedően nagy jelentőségű volt
a felderítés, melyet elhanyagolni — bizonyítja ezt a ZENTA esete — büntetlenül
nem lehetett.
A hajók sebességének növekedése és a búvárhajók megjelenése — amely szintén
serkentően hatott a gyorsabb és fordulékonyabb hajók elterjedésére — a tengeri
harcászatban jelentős változásokat hozott. A nehéz hajókból álló feszes flottakötelé
kek az első kellemetlen tapasztalatok után a jól védett hadikikötőkben maradtak és a
tengeri háború eseményeit a továbbiakban a könnyű, gyors hajókból álló portyázó
kötelékek vállalkozásai jelentették. Ezek jellegzetessége, hogy egy-egy akció kereté
ben nagy távolságokra, gyors, rövid rajtaütéseket hajtottak végre és visszatérés köz
ben, rendszerint, az időközben riasztott ellenséges gyorskötelékkekkel találkozó, vagy
üldöző ütközeteket vívtak. Ezekben a gyors mozgású, laza kötelékek által vívott
összecsapásokban a válogatott és jól begyakorolt személyzet mellett döntő technikai
tényező volt a nagy sebesség, a tartós csúcsigénybevételt elviselő kazánok és gépek
és a nagy tűzgyorsaságú tüzérség.
Az első világháború tengeri harcainak tapasztalatai — főleg a búvárhajók tevé
kenysége — a hajóépítés és a tengeri harcászat további irányát jelentősen megváltoz
tatták, de ez már nem kapcsolódik sem a ZENTA, sem a Monarchia haditengerészeté
nek történetéhez.
Végére érve a korabeli technika és haditengerészeti gyakorlat néhány területére
vonatkozó visszatekintésünknek, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy indokoltan feltehessük magunk is azt a kérdést, amely 75 esztendővel ezelőtt is bizonyosan sok kor
társban felmerült, de nyilvánosságot a mai napig sem kapott, hogy vajon rendben
volt-e minden az osztrák—magyar haditengerészetnél 1914. augusztus 16-án? Vajon
elháríthatatlan sorscsapás volt-e mindaz, ami akkor bekövetkezett?

Milyen körülmények okozták a ZENTA

pusztulását?

A Montenegro blokádja és a ZENTA pusztulása közötti kapcsolat kétségtelen
ugyan, de nem olyan szorosan következik egyikből a másik, hogy azt szükségszerűen
bekövetkezőnek tekinthessük. Sőt csak számos alapvető katonai szempont teljes
figyelmen kívül hagyása, a helyzet fel nem ismerése eredményezhette azt, hogy a blo
kád megszüntetése a ZENTA elsüllyesztésével járt és létrehozhatta azt a kilátástalan
és kiszolgáltatott helyzetet, amelyben a ZENTA akkor volt, amikor a francia flotta
a kivégzésére megjelent.
A Montenegro elleni blokád katonai erőviszonyait döntő módon megváltoztató
esemény volt augusztus 14-én a hadiállapot életbe lépése Anglia, Franciaország és az
Osztrák—Magyar Monarchia között. Eddig az időpontig a „háborús" blokádszolgálat
kevesebb gondot okozott, mint egy békebeli flottagyakorlat, mert azokon a hajóhad
egy részét ellenségnek osztották be, itt pedig még ilyen sem volt.
Azt ma már nem lehet megállapítani, hogy a megváltozott katonai helyzetet
figyelembe véve — minthogy immár nem csak háború, de ellenfél is volt — történt-e
intézkedés a blokádszolgálat átszervezésére, de az biztos, hogy semmiféle konkrét
változtatást nem hajtottak végre, kivéve azt, hogy 14-étől kezdve éjszakára nem
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hagytak kint őrhajót. Ha tehát a feltett kérdésre választ keresünk, elsőként arra kell
gondolnunk, hogy nem számoltak komolyabb támadás lehetőségével.
Ha most, 75 év múltán, megkíséreljük megindokolni, vajon miért nem tartottak
egy angol—francia támadástól, akkor igen nehéz helyzetben vagyunk, mert józan
ésszel semmiféle reális okot nem lehet találni ami ezt megmagyarázná. Az teljesen
bizonyos, hogy még csak el sem gondolkoztak a ZENTA és SZIGETVÁR teljes
kiszolgáltatottságán, mert akkor nem engedték volna ezeket az öreg, lassú, gyenge
hajókat 10 tmf-nél távolabbra a kikötőövezettől, a biztos pusztulásba. Ellenséges
támadás esetén menekülésre semmi lehetőség nem volt, mert a hajó ki volt vezényelve
35 tmf távolságra a saját kikötőtől (két órai menet teljes gőzzel) az ellenséges part
előtti cirkálásra — mintha falhoz állították volna —, és hajnaltól estig várhatta,
hogy mikor, melyik égtáj felől tűnik fel, 10 tmf távolságból, a nálánál erősebb és
gyorsabb ellenfél, amely elől nincs menekülés. Saját hajó ennyire kiszolgáltatott
helyzetbe hozása józan ésszel fel nem fogható és a flottán belüli parancsnoklási viszo
nyokra sem vet jó fényt. Ha Barry és törzse nem tett semmit, ha már más nem törő
dött a dologgal, akkor legalább a cirkálók parancsnokai, akik napról-napra láthatták
ezt a saját parancsnokság által létrehozott helyzetet, felszólalhattak volna ellene.
Ha felszólaltak, de nem volt foganatja, az is baj, ha nem szólaltak fel az is, de minden
képpen látniuk kellett ezt az esztelenséget. Cunningham admirális, az angol flotta
II. világháborús főparancsnoka megemlíti a ZENTA elleni akciót, amelyben fiatal
tengerészhadnagyként, mint a SCORPION torpedóromboló parancsnoka, ő is részt
vett és — többek között — ezt írja: „Egy öreg könnyűcirkáló kiküldése egy föld
rajzilag és katonailag ennyire exponált helyre már első pillantásra láthatóan is na
gyon nagy kockázatot jelentett."
Ezeket a sorokat a volt ellenfél írta, aki akkor járt ott először, ő „első pillantásra
látta" ; elképzelhetetlen, hogy azok ne látták volna, akik napi 16 órát kint voltak a
blokádszolgálaton. Ha látták is, semmi nyoma, hogy jelentették, vagy intézkedést
kértek, stb.
Második feltevésünk az, hogy csak a ZENTAnál gyengébb erők támadására számí
tottak. Ahogyan nem volt indokolt az, hogy a sokkal erősebb ellenség támadás nélkül
eltűri a blokád fenntartását, ugyanolyan megalapozatlan az a feltevés is, hogy táma
dásra a ZENTAnál gyengébb egységet küld majd. Nem feltételezhető az egyesült
angol—francia flottáról, hogy csak azért, hogy megveressék magukat, hozatnak majd
valahonnan egy, a ZENTAnál gyengébb egységet, mert bár elég nagy választékban
volt cirkálója a szövetségesek Földközi-tengeri Flottájának, olyan lassú ós gyenge
hajót nem találtak volna, amelyik ne lett volna túl erős és túl gyors a ZENTAhoz
képest. Ezt a feltételezést is el kell vetnünk tehát.
Megválaszolhatatlan kérdés ma már az is, hogy vajon miért nem módosítottak a blo
kádőrség elosztásán? Abban az esetben, ha csak annyit módosítanak, hogy a ZENTÁt
hátvédhajóként visszatartják 10 tmf-re a kikötőövezettől — a Platamone-fokig —
(4. ábra, 542. o.) és csak az ULAN járőrözik a blokádkörzetben 6—8 tmf-re Antivari
előtt, akkor, ha kereskedelmi hajó jön, azt az ULAN elfogja, ha segítség kell, jelzi a
cirkálónak, ha pedig túlerő közeledik, jelenti és parancsra bevonul. Ha pedig nem
D-ről, hanem Ny-ról közeledik ellenség, azt a cirkáló veszi észre és még mielőtt az
ellenség lőtávolba érne, mindkét hajó biztonságosan visszavonulhat.
Teljesen kézenfekvőnek tűnik, hogy abban az esetben, ha erre valaki a legcseké
lyebb figyelmet fordítja, ez így is történt volna és nem pusztul el ember és hajó min
den ok, cél és értelem nélkül.
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Hihetetlennek tűnik, de az események bizonyítják, hogy nem volt hatékony felderítő
szolgálat a Cattaro előtti vizeken. Háborúban egy, az ellenséges behatolás irányában
fekvő hadikikötő előtti tengeri térség állandó megfigyelése, a védelmi övezet akna
mezőinek felszedés elleni biztosítása, az elszabadult aknák elfogása, vagy hatástala
nítása, stb. napról napra megújuló ugyanolyan feladata a haditengerészeti szolgálat
nak, mint a hajókon az ébresztő és a takarodó. Éppen azért, mert annyira kézenfekvő,
tűnik elképzelhetetlennek, hogy nem volt megfelelő hatékonyságú felderítő szolgálat.
Másként nem fordulhatott volna elő, hogy a parancsnokló admirálist, zászlóshajóstól,
csak a jószerencse mentette meg attól a szégyentől, hogy saját hadikikötőjének szinte
a kapujában szitává lőjék — mialatt nyugodtan horgonyzó hajóin és a kikötő erőd
jeiben mit sem sejtve békésen reggelit osztanak a legénységnek. Ez olyan dolog,
amelyre magyarázatot találni nem lehet, ám a Barry admirális ellen lefolytatott vizs— 542 —

gálatból semmi sem került napvilágra. Az osztrák—magyar haditengerészet kiváló
minősítésű ellentengernagyáról, aki 35 esztendőt töltött haditengerészeti szolgálat
ban, nem feltételezhető, hogy nem tudta, mit kell tennie, vagy az, hogy még nem volt
ideje, mert csak négy napja érkezett Cattaróba, hiszen voltak beosztott tisztjei,
azoknak kiadhatta volna, hogy ellenőrizzék, vagy szervezzék meg a hadikikötő fel
derítő szolgálatát. Ha pedig ilyen fontos intézkedésekre sem jutott ideje, akkor miért
ment ki a MONARCHhal 16-án reggel a montenegrói bakákat riogatni ? Azt egy csata
hajó meg tudja tenni admirális nélkül is.
Végső sorban a kérdésre választ adni nem tudunk, de valószínű, hogy amikor annak
idején Polában az Admirals-Rat neki tette fel e kérdéseket, a válasz akkor is elmaradt.
Talán a háborús helyzet, talán az önálló parancsnoki beosztás okozta, de katonailag
és emberileg alkalmatlanná vált beosztása ellátására, gondolkodása és cselekvőképes
sége teljesen megbénult.
A ZENTÁval kapcsolatos utolsó kérdés, hogy miért nem mentek a hajótörött bajtár
sak segítségére? Arról már ejtettünk szót, hogy az ellenséges flotta a ZENTA elsülylyesztése után D-i irányban elhajózott, anélkül, hogy a hajótöröttek mentését meg
kísérelte volna és arról is, hogy ebben a súlyosan elítélendő, embertelen és baj társiatlan
magatartásban az osztrák—magyar haditengerészet sem maradt el az ellenség mögött,
ami annál súlyosabb, mert egyrészt saját bajtársak mentéséről volt szó, másrészt ők
tudták azt — amitől az ellenség félt — hogy sem akna-, sem tengeralattjáróveszély
nem fenyeget mentés közben.
Ha pusztán csak azt a katonai szempontot vesszük figyelembe, hogy a saját kikötő
közvetlen közeléből elvonult ellenséges flottát saját felderítő egységekkel 80—100 km
távolságig kísérni kell, hogy a tengeri előtérről megbízható értesülések legyenek (nem
telepítenek-e aknamezőt, jelzőállomást stb.), akkor sem lehet magyarázatot találni
arra, hogy az amúgy is kint tartózkodó STREITER és SCHARFSCHÜTZE rombo
lókat miért nem küldték az ellenség után. Az egyik közben felszedi a túlélőket és be
viszi Cattaróba. Ez a legkevesebb, amit a katonai tisztesség és becsület megkíván,
ellenséges hajótöröttekkel szemben is!
Ha pedig saját bajtársról van szó, akkor nincs az a dühöngő vihar, tengeri ütközet,
vagy az a lopakodó tengeralattjáróktól zsúfolt tengerrész, ahol — akár a saját pusztulás
kockáztatásával is — ne tenne meg mindenki mindent a hajótöröttek kimentéséért,
amint erre a háború további eseményei számos pozitív példát mutattak. Itt az adott
esetben semmiféle kiélezett, veszélyes helyzetről szó sem lehetett! A Castellastua
előtti partszakasz a védett kikötőövezettől 14 tmf, azaz egy STREITER típusú
hajónak fél órai menetidő, az ellenség messze a látóhatáron túlra távozott, a 8—9
km-re lévő parton néhány montenegrói baka bámészkodik múlt századi mordályokkal
felszerelve. Nem fenyegette volna itt semmi veszély a mentőhajókat, mégsem kap
tak parancsot a mentésre.
Az okát, hogy miért nem mentettek, nem lehet tudni, de az biztos, hogy ez az eset
egymagában is elég ahhoz, hogy egy admirális véglegesen szárazra kerüljön.
Az pedig egyenesen szégyenletes, hogy a déli órákban elküldtek egy repülőgépet
megnézni, hogy tényleg elmentek-e a franciák és a gép — állítólag — a ZENTÁról
csak annyi hírt hozott, hogy semmi nem látható belőle. Jó lenne tudni, vajon mit
jelentett az a tengerésztiszt, aki elrepült az úszó bajtársak fölött, de sem nem kereste,
sem nem látta őket.
A teljes szellemi bénulás jele az is, hogy nem segítették az ULANt a menekülésben.
Az ULAN menekülésének eseményeit részletesen ismerjük már és nem kétséges,
hogy amennyiben a két testvérhajót, a STREITERt és a SCHARFSCHÜTZÉt szín
lelt támadásra rendelik a francia flottazöm élhajói ellen, akkor egyrészt megosztják
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az ULANra koncentrálódó tüzérségi tüzet, másrészt akkor a JURIEN DE LA GRA
VIERE cirkálót és a rombolókat nem az ULAN üldözésére, hanem ezek ellen rendelik
ki, mert két támadó romboló életveszélyt jelent, egy menekülő pedig csak nyúl
vadászatot.
Ez a színlelt támadás a két hajóra nézve messze nem jelentett volna olyan veszélyt,
mint amilyenben az ULAN volt, mert az ULAN csak egy irányba menekülhetett,
míg a két támadó úgy mozoghatott, ahogyan elonyösebbnek látta, előre, oldalt, akár
vissza is fordulhatott — az ellenségnek újabb és újabb irányzási feladatokat adva —
és ezzel a tüzelés eredményességét csökkentve. Módjukban állt volna magukat az
ellenségtől 6—8 km-re tartani és onnan időközönként együtt, vagy külön-külön
előretörve az ellenség tüzének jó részét lekötni. Ez a harcmodor sokszorosan begya
korolt módszere volt az első világháború romboló- és torpedónaszád-kötelékeinek,
kézenfekvő lett volna tehát a begyakorolt módon közbelépni, mintsem tétlenül izgul
ni azon, hogy vajon élnek e még az ULANon.
Ez esetben is — mint az összes eddigieknél — hiányzott a döntésképes parancsnok
és az a végső szó, amit a katonaságnál parancsnak neveznek.
Richard Ritter von Barry ellentengernagy nem sokáig volt a Cattarói-öbölbe ki
különített operatív haditengerészeti erők parancsnoka. Alighanem érezhette, hogy a
Cattaro környéki augusztus 16-i eseményektől Polában és Bécsben nem lesznek elra
gadtatva és ezért a Flottafőparancsnokságnak küldött jelentésében — ha ügyetlenül
is — de már védekezett. Kitért arra, hogy amennyiben nem csak egy, hanem több
kísérő hajóval lett volna kint a ZENTA, az sem javított volna a helyzeten, csak eset
leg több hajó pusztul el. (Főleg ha mindet egy falkában tartja Durazzónál!) A bekö
vetkező események szerint azonban sem ez, sem egyéb védekezés nem volt elegendő
ahhoz, hogy teljes parancsnoki passzivitását és alkalmatlanságát elnézzék neki.
Rövid időn belül szabadságolták és többé már nem került aktív szolgálatba. A tár
gyilagosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy teljes biztonsággal még csak azt sem
mondhatjuk, hogy mindennek kizárólag Barry admirális az oka, de azt sem, hogy
más is ludas a dologban, mert semmiféle hivatalos, vagy magánmegnyilatkozásról
sem tudunk, amely eligazítást nyújtana, vagy akár csak említést tenne. Az biztos,
hogy az érdekeltek és beavatottak tudtak titkot tartani, nem csak a sírig, de azon túl
is.
Nagyon sajnálhatjuk, hogy sem okmányok, sem feldolgozások nem foglalkoznak
az első háborús hónapoknak azokkal a Bocche de Cattaro körüli eseményeivel, ame
lyekről az eddigiekben beszéltünk és amelyek eddig mesterségesen homályba tartott
részleteire igyekeztünk a figyelmet felhívni. Reméljük, fáradozásunk nem volt hiába
való és hozzájárult a 75 esztendővel ezelőtti események teljesebb megvilágításához.
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BRUNO SCHERFF: STUDIEN ZUM HEER DER OTTONEN
UND DER SALIER (919—1056)
(Inaugural—Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde
der Philosophischen Fakultät der Rheinischen
Friedrich—Wilchelms—Universität zu Bonn)
(Bonn, 1985. 275 o.)

A szerző monográfiáját a bonni Friedrich-Wilchelm Egyetem bölcsészettudományi karán
doktori disszertációként nyújtotta be. Könyve részben a műfajnak, részben pedig szerzője szak
mai körökben ismeretlen voltának köszönheti, hogy megjelenése óta nem terelődött r á a figyelem.
Előre illik bocsátani, hogy a szerző nem a mediévisták filológiai alaposságával közelít a témához
— bár állításait példaszerűen jegyzeteli és támasztja alá az eredeti, latin nyelvű forrásidézetek
kel —, hanem a gyakorlati szakember, a hadtörténész racionalitásával, aki tisztában van a tér és
idő, fegyverzet és hadvezetési gyakorlat s t b . szerepével és jelentőségével. Ebből fakad talán
túlzott magabiztossága is, amikor hosszú évtizedek óta folyó hadtörténeti vitákban új és merész
megoldásokkal, elméletekkel áll elő, de ez egyúttal a m ű érdeme is.
Figyelmünket a könyv t ö b b szempontból is magára vonta, így mindenekelőtt a jelzett kor
szakhatárok m i a t t . Részletesen foglalkozik a lech-mezei („augsburgi") ütközettel (50—97. o.),
az ütközet időszakának kronológiai problémáival (241—252. o.), a korszak hadszervezeti, had
művészeti, technikai és politikatörténeti kérdéseivel. A témához való közelítése is nem kevésbé
érdekos, mivel a mindenki számára jól ismert forrásokat a gyakorlati hadvezetés, a menettávol
ságok és menetidők, utánpótlási vonalak és előrenyomulás viszonya alapján kísérli meg értelmez
ni. Megjegyezzük, a középkori stratégia vizsgálata egyébként is meglehetősen elhanyagolt te
rülete a hazai középkori hadtörténetírásnak, nem utolsó sorban a kisszámú hasznosítható forrás
anyag következtében. Legutoljára Rázsó Gyula értekezett a kérdéskörről 1960-ban e folyóirat
hasábjain, 1 s akkori megállapításainak sommázatát Scherff jelen kutatásai csak alátámaszthat
j á k : „... a stratégiai művészet ha nem is virágzott, de legalább csendes palántaként megvolt a
középkorban is." 2 Scherff ezt a megállapítást kezdettől adottnak veszi, s számos részelemzéssel
és esettanulmánnyal igazolja érvényességét a X — X I . századi német hadtörténelemben.
A szerző időrendben haladva részletesen vizsgálja a 995. évi lech-mezei ütközetet és I I . Henrik
német-római császár 1005. és 1015. évi hadjáratait. Megfigyelései alapján tematikusán foglalja
össze a felderítés, biztosítás, a kapcsolattartás, kiképzés, ellátás, utánpótlás részterületeit, illetve
a harci cselekmények különféle formáit, így a támadást, üldözést, késleltetést, visszavonulást,
a seregnek az ütközetre való felállását és csatarendjét. Kitér I . O t t ó hadseregének a jellemzésére,
I . Henrik király katonai tevékenységére és katonai reformjainak a problémájára. Érdekes fej
tegetései szólnak arról, hogy a hadsereg a feudális viszonyok között mennyiben tölthette be a
politikai tényező szerepét, különös tekintettel a lech-mezei győzelem súlyának a német belpoliti
kában való kiaknázására. Hozzátehetjük, nem csak a kortárs, hanem a későbbi utókor szemében
is komoly tekintélye m a r a d t a magyarok feletti győzelemnek. í g y — eltekintve a történetírók
tól — amíg a merseburgi (riadei) győzelemnek a lovagi tornakönyvekben állítottak fiktív emlé
ket, 8 addig a lech-mezei ütközetnek a I I I . O t t ó korabeli latin nyelvű énekekben és a kolostori

1 Rázsó Qyula: A lovagi hadseregek stratégiájának néhány kérdése. Hadtörténelmi Közlemények 1960,
1S7—172. o.
2 Uo. 152. o.
3 Das Turnierbuch des Ludwig von Eyb. (Hrsg. v. Heide Stamm.) Stuttgart, 1986.31. o.
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kalendáriumokban, halottas könyvekben. 4 Scherff azonban, kötete címének megfelelve, csak a
korszak szűkebb értelemben v e t t katonai vonatkozásait vizsgálja. Részleteiben csak a lech-mezei
ütközetre vonatkozó fejtegetéseivel foglalkozunk. Térjünk r á erre !
A csata időrendjére vonatkozó új eredményei, illetve javaslatai abból adódnak, hogy mindvé
gig szem előtt t a r t o t t a az idő- és távolságtényező összefüggését. E z t annál könnyebben megtehet
te, mert a lech-mezei ütközet köztudomásúlag a legjobban és legmegbízhatóbban dokumentált
középkori, X — X I . századi csaták közé tartozik, elsősorban Widukind, Gerhard, Ulrich püspök
életírója ill. a St. Galleni Évkönyveknek köszönhetően. Rendelkezünk tehát olyan meghatározott,
vagy legalábbis megközelíthetően megállapítható időpontokkal, amelyek köré, ismerve az átlagos
középkori menetteljesítményeket, felfűzhetők az események. A szerzővel együtt persze mi is
tisztában vagyunk ázzál, hogy mennyire eltérőek lehetnek ezek a menetteljesítmények, függően a
terepviszonyoktól, az ellátástól, a sereg nagyságától ós felszereltségétől. Mégis, a kutatók ered
ményei alapján jogosult bizonyos határok között e módszer segítségül hívása, amint már koráb
ban ezt John Nesbittnek a kereszteshadjáratra 5 illetve Reinhard Elzének a X I . századi követek
utazási sebességére vonatkozó tanulmányai 8 tanúsították.
Scherff, elsősorban Nesbitt adatai alapján, I . Ottó hadserege kontingenseinek átlagsebességét
napi 30 km-re teszi, tekintettel arra, hogy a seregrészek viszonylag rövid távon, utánpótlási gon
doktól mentesen és nem különösebben hátrányos terepviszonyok között mozoghattak. A hír
vivők sebességére pedig Elze adatai az iránymutatóak, amelyek — a váltóállomásoktól, kolos
torhálózattól függően — 25—60 km-re, rendkívüli ritka esetekben napi 90 k m becsülik az átlag
sebességet. (Egy jó lovas tíz órai lovaglással k b . 70—75 k m körüli távolság megtételére képes —
átlagos körülmények között.) A szerző O t t ó követei esetében egy, a felső határ közelében lévő
értéket, napi 70 km-t t a r t valószínűnek. (Hasonló számítások a hazai középkori hadtörténet
írásban igen ritkák, ilyen legutóbb Kristó Gyula műveiben bukkan fel.)7 Ezzel a módszerrel
próbálta meg tisztázni a csata előtti német gyülekezési pont helyét — a szóba jöhető helyeket :
Ingolstadt, Neuburg, Donauwörth vagy Ulm környéke —, mérlegelve, hogy az egyes egységek az
említett helyeket mekkora időkülönbséggel t u d t á k volna megközelíteni. Számításai a követke
zők : 8
A cseh kontigens esetében :
időigény (nap)
Donau
.. ,
wörth

Ingolstadt Neuburg
Hírvivő Magdeburgból Prágába
Prágából Pilsenen á t F ü r t h
i. Walde-ig a nyugati csapatnak
Tartalékidő Prágában és F u r t h b a n
Fürth—Ingolstadt ú t
Fürth—Neuburg ú t
Fürth—Donauwörth ú t
Fürth—Ulm út
Összesen:

Ulm

392 k m
287 km

5,5
11

5,5
11

5,6
11

5,5
11

—
160 k m
182 k m
217 k m
289 k m

2
5,3
—
—
—

2
—
6
—
—

2
—
—
7,2
—

2
—
—
—
9,6

23,8

24,5

25,7

28,1

nap

4 Az énekre: Modus Ottine. In: Die Cambridger Lieder. (Hrsg. v. Karl Strecker) Berlin, 1926. 33—35. o. és Bleyer
Jakab: Adalék a Lech folyónál vívott 955-iki ütközethez. Századok, 32, 1898, 563—565. o. és Bans Naumann: Der
Modus Ottinc im Kreise seiner Verwandten. Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 24,1950,
471—482. o.; A liturgikus hagyományra: Althoff, Gerd: Beobachtungen zum liudolflngisch-ottonischen Gedenkwesen.
In: Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter. (Hrsg. v. Karl Schmid—
Joachim Wollasch) München, 1984 (Münstersche Mittelalter-Schriften, Bd. 48.) 663—664. o.; Általában: Seiten, Wolfgang v. : Der Niederschlag Liudolfingisoher Hausüberlieferung in den ersten Werken der ottonischen Geschichtsschrei
bung. Diss. Erlangen, 1954.
5 Nesbilt, J.: The Bate of March of Crusading Armies in Europe. A Study of Computation. Traditio, 19,1963.,
167—181.0.
6 Elze, R.: Über die Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften und Boten im 11. Jahrhundert. Aus der Vorgeschichte
von Canossa 1075—1077. Beihefte der Francia, 9, 1980., 3—10. o.
7 Kristó Gy.: Az augsburgi csata. Bp., 1985., 87. o. és US: Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986. 54. o. Ttt jegyezzük
meg, hogy Scherff számos ponton az ütközetre vonatkozó bibliográfiai ismereteinket is kiegészíti. A lényeges szakiroda
lom egyébként megtalálható Kristó könyvének a bibliográfiai összefoglalójában.
8 Scherff: i. m. 246—247. o.
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időigény (nap)
Ingolstadt Neuburg
Hírvivő Magdeburgból Prágába
Keleti csapat útja Prágába
Tartalékidő Prágában
Prága—Ingolstadt ú t
Prága—Neuburg ú t
Prága—Donauwörth ú t
Prága—Ulm ú t

392 km
308 k m

—

325
347
382
454

km
km
km
km

Donau
wörth

Ulm

5,5
12,2
2
10,8

5,5
12,2
2

5,5
12,2
2

6,5
12,2
2

—
—
—

11,5

—

—

—
—

12,7

—

—
—
—

15,1

30,5

31,2

32,4

34,8

— •

nap

A keleti csapatnak a Prága—Regensburg ú t (265 km) megtétele 8,9 napot vehetett igénybe.
(Mint látjuk, feltételezése szerint a cseh kontingens k é t csapatban vonulhatott az ütközetbe.)
A sváb kontingens esetében:
időigény (nap)
Ingolstadt Neuburg
Hírvivő Magdeburgból Ulmba
Ulmig a csapatok leghosszabb
távolsága
Tartalékidő
Ulm—Ingolstadt ú t
Ulm—Neuburg ú t
Ulm—Donauwörth ú t

.. ,

Ulm

545 k m

7,8

7,8

7,8

7,8

260 k m

10,2
2
4,3

10,2
2

10,2
2

10,2
2

—
—

—
3

—
—

—
—
—

—

129 k m
89 k m
72 k m

összesen:

24,3

2,4

—
23

22,4

20

nap

A frank kontingens esetében :
időigény (nap)
Ingolstadt Neuburg

Hírvivő Magdeburgból Fuldába
A csapatok leghosszabb útja
Würzburgig
Tartalékidő
Würzburg—Ingolstadt ú t
Würzburg—Neuburg ú t
Würzburg—Donauwörth ú t
Würzburg—Ulm ú t

.. ,

Ulm

304 k m

4,4

4,4

4,4

4,4

347 k m

13,7
2
7,4

13,7
2

13,7
2

13,7
2

222
198
165
221

km
km
km
km

6,6
5,5
7,4
27,5

26,7

25,6

27,5

nap

I . Ottó királyi légiója esetében a következő rekonstruált menetidőket találjuk: M a g d e b u r g U l m : 545 k m , 19,2 n a p ; Magdeburg—Donauwöth: 495 k m , 17,5 n a p ; Magdeburg—Neuburg:
489 km, 17,3 nap. A feltételezett gyülekezési helyre — Donauwörth, bár Neuburgot sem veti el
teljesen — elsőként értelemszerűen a bajor kontingens érkezhetett meg, másodikként pedig a
kedvezőbb helyzetben lévő királyi légió.
A magyarok betörésének kezdetét is hasonló módszerekkel próbálja megállapítani, bár elismeri,
hogy a könnyűfegyverzetű, zsákmányoló magyarok haladási sebességére sokkal kevesebb a tám
pontunk. Annyi bizonyos, hogy a magyarok Augsburgot augusztus 8-án és 9-én már körülzárva
tartják. A betörés és az ostromzár közötti időszakot 37 napra teszi, feltételezve a napi 30 km-es, a
zsákmányolással 15 km-es tempót. Ezek figyelembe vételével az Ennsen való áttörés legkorábbi
időpontja június 27-re eshetett, legkésőbb pedig július 2-ra. Ebben segítségünkre van a magyarok
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követküldésére vonatkozó adat, kiegészítve annak feltételezésével, hogy a magyarok a betöréssel
megvárták követeik visszaérkezését Magdeburgból, O t t ó pedig a mozgósítást csak a követek tá
vozása után, a magyar betörés hírére rendelte el. így tehát, mivel Ottónak június 29-e után már
túl kevés ideje m a r a d t volna a cselekvésre, Scherff a betörésre a június 27. ós 29. közötti időszakot
tartja elfogadhatónak.
Widukind megadja a magyar követjárás megközelítő d á t u m á t , július elseje körül (circa kalend.
iulii). Feltételezve, hogy ezzel a krónikás azt a k a r t a mondani, hogy az esemény közelebb esett
július calendaejához, mint a környező határnapokhoz, azaz június idusához (13.) vagy július
nonájához (7.), így t e h á t leginkább június 21-e és július 4-e közé valószínűsíthető. Widukind
leírása szerint a magyar követek várakoztak Ottóra Magdeburgban, s feladatuk a betörés előtti
politikai-katonai jellegű felderítés lehetett. Scherff ezen a ponton egyébként csatlakozik Vajay
Szabolcs — nem kevés kritikával fogadott — elméletéhez, ami szerint a kalandozó hadjáratokat
gondos és körültekintő politikai előkészítés előzte meg. 9
Az áttekintésünkben fentebb m á r közölt számítgatások alapján Scherff vállalkozik a németek
gyülekezési helyének a valószínűsítésére. Ennek, feltételezése szerint, a magyarok felől védettnek
vélt helynek kellett lennie, s így mindenképpen a Dunától északra keresendő. A szerző által
feltételezett Donauwörth a sebtében egybehívott kontingensek számára is ideális helynek tűn
hetett nehézségek nélküli megközelíthetősége m i a t t . Ugyanakkor az O t t ó rendelkezésére álló
négy és fél hét reménytelenül kevés idő volt egy feudális hadsereg egybehívására. Ez a kitapint
h a t ó sietség és igyekezet jogosítja fel a szerzőt arra, hogy a lehetőségek felső h a t á r á t súroló vo
nulási időket és átlagsebességet vélelmezzen. A magyarok betöréséről t e h á t a hírt Ottó július
12. és 14. között k a p h a t t a meg és küldhette szét hírvivő követeit a mozgósítási paranccsal.
Ekkor már dönteni kellett a gyülekezési hely felől is, s biztosra vehető, hogy gyakorlati meggon
dolások alapján választhatta meg azt, Scherff feltevése szerint Donauwörth környékét.
Foglalkozik a szerző a Gerhard-féle életírásban említett német árulás részleteivel is. E szerint
Arnulf fia Brechtold megvitte a magyaroknak Reisenburgból O t t ó serege közeledtének hírét.
E z t eddig csak H a n s Delbrück vetette el határozottan alapvető kézikönyvében. 10 Véleménye
szerint ugyanis ez esetben is csak a hadtörténetben oly gyakori áruló-sémával van dolgunk.
Scherff felveti, s szerintünk sem alaptalanul, hogy Gerhard célja a fenti közléssel nem más, mint
hogy megindokolja Augsburg ostromának félbehagyását, s jellemző, hogy az „áruláson" maga
sem botránkozik meg, vagy sajnálkozik. Egyébként valószínű, hogy Reisenburgnál nem is O t t ó t
látták, hanem az elhaladó sváb kontingens katonáit, néhány napnyira a gyülekezési ponttól.
Érdekes és megfontolandó a szerző felvetése arról, hogy a csehek a király hívására két csoport
ban indulhattak nyugatra, s közülük a második csak a csata megtörténte — augusztus 10. —
után, a számítások szerint augusztus 13. körül érhette el a gyülekező helyet. Már Barthel Eberl
gondolt arra, 1 1 hogy a magyaroknak a fő ütközet után a csehekkel vívott csatája egy, a csehek
kontingensének megkésett részére vonatkozik. Erre nézve a St.Galleni Évkönyvekben találunk
hitelt érdemlő a d a t o k a t : „ O t t ó király megütközött az agarénokkal (ti. magyarokkal) Szent
Lőrinc ünnepe napján és Isten segítségével legyőzte őket... E g y másik háborút a boemanok
viseltek, amelyben elfogták Lele (ti. Léi) nevű királyukat, seregót pedig kiirtották." 1 2 Scherff
egészen addig megy el, hogy a csehekkel való megütközést O t t ó t u d a t o s parancsának tulajdonít
j a : a későn érkező csehek feladata lett a magyarok visszavonulási útjának az elvágása, valahol
Landshut vidékén.
A nem véletlenül Szent Lőrinc napján megvívott ütközet a magyar fél részéről sikeres taktikai
lépéssel indult, amikor a németek hátában megjelentek az átkarolást végrehajtó magyar lovasok.
Scherff — elsőként a kutatók közül — megkérdőjelezi, hogy az átkarolás előkészítése is az ütkö
zet napjára esett-e, miként azt a krónikás feljegyzés sugallja. Ennek kétségbevonását egy könynyen belátható t é n y könnyíti meg, az ti., hogy augusztus 10-én hajnalban képtelenség volt egy
k b . 25 km-nyi kerülőt megtenni, ennyi lett volna ugyanis szükséges az ellenfél észrevétlen meg
kerüléséhez. Ráadásul Widukind maga is megemlíti, hogy a németek felderítő egységeket küldtek
k i : „Tehát mindkét sereg portyázó csapatai hírül adták, hogy a seregek nincsenek messze egy
mástól." 1 3 így a szerző feltételezése nem tűnik alaptalannak, hogy az átkarolást még az előző
napon megkezdték a magyar egységek.
Fogas kérdés, hogy a Lech folyó melyik részén kerülhetett sor a ütközetre ? Lényeges infor
máció, hogy a táborból a németek már felfejlődve vonultak ki, mégpedig barátságtalan, nehéz
terepen keresztül, hogy védve legyenek a magyaroktól (per aspera et difficilia lóca). Értelmezésé9 Vajay, Szabolcs de: Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europaische Geschichte (862—933). Mainz,
1968. (Studia Hungarica Bd. 4.) L. még Eristó Oy.: Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp., 1980.,,
809 — 392. o.
10 Delbrück, B.: Geschichte der Kriegskunst ím Bahmen der politischen Geschichte. T. 3. Berlin, 1923. 116. o
passim.
11 Eberl, B. : Die TJngarnschlacht auf dem Lechfeld (Gunzenlê)l m Jahre 955. Basel, 1955.40. o. Felveti a probléma t.
Eristó Oy. is,i. m. 92. o.
12 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Bp., 1975. Horváth János ford.
13 Uo.
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ben ez az útvonal a Lech folyó ágyának és az ezt kísérő peremnek felel meg. Az előbbi leírást a
Münster és Thierhaupten közötti szakaszra érzi találónak, s mégpedig a keleti partra helyezve a
vonulást.
Gerhard hitelt érdemlő leírásából tudjuk, hogy az ütközetet nem t u d t á k követni a városból,
így az legalább 10—12 km-nyi távolságra lehetett. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Dietpold
gróf a városból éjjel távozván, csatlakozott a sereghez, ami így 3—4 órai lovaglásnyi távolságnál,
20—28 km-nél távolabb aligha lehetett. í g y ezt valahol Münster környékén véli megtalálhatónak.
Tudatosan szakítva az ütközet helyét kereső hagyományos felfogással, azt Augsburg városától
nem délre, hanem Thierhauptentől délnyugatra, vagyis a várostól északra helyezi. A magyarok
táborát ennek megfelelően a Lechtől keletre, H a u n s t e t t e n vidékén keresi. A magyar támadásakor
a német sereg még nem fejlődött csatarendbe, az átkarolás pont ezért t u d o t t akkora zavart
kelteni. Véleménye szerint a német málha egy része ekkor még Königsbrunn irányában a Lech
partján volt. összességében, az ütközet lefolyása a kor viszonyai között nagyfokú szervezettséget,
tudatosságot és taktikai fegyelmet m u t a t — különösen a németek részéről—, ami így a győzelem
hez is hozzásegítette őket.
ScherfF gondolatmenete az idő ós tér összefüggéseit hasznosítva — úgy hisszük — számos
hasznosítható szempontot v e t e t t fel, ugyanakkor a csata helyének a meghatározásban e szempon
t o k a t — kisebb távolságokról lévén szó — már kevésbé t u d t a hasznosítani. A csatahely északra
helyezésével inkább a szűkszavú források egy újabb interpretálási lehetőségét t á r t a olvasói elé.
A szerző könyve második felében a német taktika sikeres alkalmazásának szép példáit mutatja
be I I . Henrik 1005. évi lengyel hadjárata során, s megfigyelései szépen kiegészítik a korai magyar
hadtörténetre vonatkozó igen szerény ismereteinket. A könyv egyes megállapításásával kapcso
latban számos kritikai megjegyzést tehetnénk — így a német—lengyel, német—magyar viszony
leegyszerűsített szemlélete, a modern katonai terminológia sokszor erőltetett és eredménytelen
használata miatt, s t b . — ám mégis úgy hisszük, helyénvaló, hogy a m ű újszerű szemléletmódjára
ós a Lech-mezei ütközet újragondolására helyezzük a hangsúlyt.

T Ó T H SÁNDOR LÁSZLÓ

MEGJEGYZÉSEK AZ 1596-OS TÖRÖK HADJÁRATRÓL SZÓLÓ
ANGOL TUDÓSÍTÁSHOZ

A Hadtörténelmi Közlemények 1988. évi 3. számában jelent meg egy érdekes forrásközlés.
Fodor Vera a tizenötéves háború egyik fontos évével, 1596-al kapcsolatban rövid bevezetéssel
és a szükséges jegyzetekkel kísérve közölt három angol tudósítást a török hadjáratról. Mint
köztudomású, Edward Barton angol követ elkísérte I I I . Mehmed szultánt erre a hadjáratra,
így szemtanúja volt az eseményeknek: Eger ostromának és a mezőkeresztesi csatának. 1 Két
ségtelenül fontos forrásokról van szó, még ha tudjuk is azt, hogy az 1625-ben Purchas által kia
d o t t műben szereplő tudósításokat már Kropf Lajos ismerte és felhasználta cikkében. Kropf
azonban nem közölte a forrást eredetiben, hanem az Eger ostromát és a mezőkeresztesi csatát
tárgyaló tanulmányába beépítette az angol forrásadatokat, helyenként tartalmilag, helyenként
pedig szó szerint idézte azokat. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy Kropf tanulmányába nem
csak a fenti tudósítások kerültek be, hanem Barton levelei is, amelyeket az Erzsébet királynő
miniszteréhez, Lord Burghley-hez írt. 2
K é t kérdéskörhöz kapcsolódva tennénk megjegyzéseket a közzétett angol tudósítások ürügyén.
Az első a török hadvezetés stratégiai célja 1596-ban (s ehhez kapcsolva a török hadjárat menete),
a második az angol békeközvetítési kísérletek a háború során (s ennek kapcsán az angol politika
felvázolása). 3
Az 1596-os hadjárattal kapcsolatban legelőször is azt kell megemlíteni, hogy az előző évben a
kialakult kétfrontos háborúban az oszmán hadsereg súlyos vereségeket és presztízsveszteséget
szenvedett mind a havasalföldi (gyurgyevói csata, a Havasalföld elvesztése), mind pedig a magyar
országi fronton (az esztergomi és vörösvári csaták, Esztergom elvesztése). Átmenetileg Szinán
nagyvezír leváltására is sor került (november 19.), őt és fiát (Mehmed magyarországi szerdárt)
hibáztatták ugyanis e kudarcokért. Szinán száműzetése nem t a r t o t t sokáig. Vratislav szerint
a mazullá t e t t (száműzetett), de nagy vagyonnal rendelkező nagyvezír a szeráj befolyásos asszo
nyait környékezte meg gazdag ajándékokkal, s így j u t o t t I I I . Mehmed szultán (1595—1603)
elé, akit sikerült arról meggyőznie, hogy nem tehetett a vereségekről. Kjátib Cselebi szerint a
letett Szinán helyébe kinevezett Mehmed pasa mindössze tíz napig (1595. november 28. és de
cember 8. között) töltötte be a nagyvezíri tisztséget. A betegeskedő új nagyvezírt Ibrahim másodvezír helyettesítette, de annak halála után nem k a p t a meg az óhajtott tisztséget. Ennek oka
Pecsevi és Kjátib Cselebi egybehangzó tudósítása szerint az volt, hogy a szultán m e g t u d t a :
Ibrahim volt az, aki m i a t t uralkodása kezdetén Ferhád pasa nagyvezírt ártatlanul megölette.
í g y a szultán újból Szinán pasát bízta meg a nagyvezírséggel. Pecsevi szerint „Szinán pasának az
erszénye is nagy volt, pártfogója is sok volt", ezért lett újra nagyvezír. Kjátib Cselebi azt említi
meg, hogy Szinán párthívei győzték meg a padisahot arról, hogy „egy van csak az ügyekben já
ratos, páratlanul álló vezír". A frakcióharcokból t e h á t ismét a ravasz, tapasztalt, hadvezérként
kétségkívül kiemelkedő Szinán került ki győztesen; megvesztegetés, a divánban és a szerájban
jelenlevő párthívei révén esélyesebbnek tekinthető ellenfelét, Ibrahim pasát „lekörözte", s
ötödször is megkapta a nagyvezíri tisztséget. Szinán politikai érzékét mutatja az, hogy u t á n a
viszont kiegyezett Ibrahimmal. 4
Szinán nevéhez fűződik az 1596. évi hadjárat megszervezése, előkészítése. Vratislav megem
líti, hogy a nagyvezír szigorú rendet t a r t o t t , a kémgyanús elemeket letartóztatta, kivégeztette,
felemelte az öreg katonák zsoldját, s hadieszközök, ágyúk öntését és a hadjárathoz szükséges
dolgok előkészítését rendelte el. 5 Az agg kora ellenére is rendkívül aktív nagyvezír előrelátó volt
abból a szempontból is, hogy nem akart a magyarországi hadjárat fővezére (szerdár) lenni,
hanem inkább a szultánt próbálta meg rávenni arra, hogy ősei példájára személyesen vegyen
részt a háborúban. Hitelesnek tűnik az az érvelés, amelyet a török történetírók felhoznak, mi
szerint Szinán azt mondta a szultánnak, hogy „ha a nagyvezír lesz szerdár, akkor a kajmakám
(Isztambulban hagyott helyettese—T.S.L.), hogy helyére mehessen, a katonaság és a felszerelés
1 Fodor Vera: Angol tudósítás Eger ostromáról és a mezőkeresztesi csatáról. Hadtörténelmi Közlemények (a továb
biakban: HK) 1988. 552—502. o.
2 Kropf Lajos: Egervár eleste és a keresztesi csata 1596-ban. Századok, 1895. 397—421., 591—618. o.
3 Fodor Vera, i. m. 554—555. o.
4 Mitrovicei Vratislav Vencel viszontagságai. (Fordította Nagy Judit) Bratislava, 1982. (a továbbiakban: Vratis
lav) 214—216. o.; Pecsevi Ibrahim Tarikhjából és Kjátib Cselebi Fezlikejéből. In: Török történetírók, III. k, 1566—
1659. Török—magyar történelmi emlékek. Második osztály : írók. (Fordította Karácson Imre, sajtó alá rendezte Szekfű
Gyula) Bp., 1916. (a továbbiakban: Pecsevi, illetve Kjátib Cselebi) 127—128., 242—243. o.
5 Vratislav, 217. o.
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küldésében tőle telhetőleg mulasztást követ el; h a pedig az alsóbbrangú vezírek közül lesz,
akkor a nagyvezír nem segíti, mivel nem akarja sikereit attól félve, hogy a dolog végeztével a
nagyvezírséget kapja meg". Szinán nem érte be a személyes győzködéssel, megnyerte többek
között I I I . Mehmed nevelőjét, Szeádeddin efendit is, aki Szinán álláspontját erősítette vélemé
nyével, „miszerint a világ szultánjainak szükséges kelléke a világhódítás és a hitharc jelességeit
magyarázva ... a padisahot a hitharcra hajlandóvá" tette. 6 A nagyvezír ezenkívül a közvetett
nyomás eszközét is bevetette, rávette a portai zsoldosokat arra, hogy bírják r á a szultánt a had
j á r a t vezetésére. Ezek kérvényt is adtak á t I I I . Mehmednek, amelyben kérték, kövesse ősei
példáját és induljon Magyarországra a keresztények leverésére. 7 Pálffy Miklós is tudomást szer
zett kémjelentés útján arról, hogy a szultán előző évben t e t t ígéretének — miszerint személyesen
vonul majd Bécs ellen — beváltását követeli a kedvezőtlen hadihelyzet mind a diván, mind
pedig a kapi kulu (zsoldos) csapatok. 8 Ügy tűnik, hogy elsősorban a szeráj ellenezte I I I . Mehmed
részvételét a hadjáratban, hangsúlyozva azt, hogy az új szultán a szokások szerint három évig
nem köteles háborúba menni. 9 Végül a szeráj e kérdésben alul maradt, bár még júniusban is
próbálták lebeszélni az uralkodót, ám hiába: a katonaság és a diván részéről jelentkező nyomás
erősebbnek bizonyult. 1 0
A hadjárat előkészítésével foglalkozó Szinán nagyvezír — aki ekkor nyolcvan éves is elmúlt —
vérhasban megbetegedett és április 4-én elhunyt. Vratislav szerint halálát a nép jobban meggyá
szolta, mintha maga a szultán h u n y t volna el, s megjegyzi róla azt, „hogy valóban kiváló, ta
pasztalt és eszes ember volt, kihez fogható az idő tájt egész Törökországban nem akadt". 1 1
A Szinán utódjául megválasztott Ibrahim folytatta az előkészületeket a hadjáratra. A szultáni
hadjárat kezdetét, I I I . Mehmed elindulását Pecsevi június 22-re ( S e w a l hó 24-e), Kjátib Cselebi
pedig június 18-ra ( S e w a l hó 20-a) teszi. Utóbbit támasztja alá egy velencei követjelentés is. 12
Meglehetősen későn indult tehát ez a hadjárat, különösen feltűnő ez, ha arra gondolunk, hogy
Szülejmán szultán többnyire április vége felé indult el Isztambulból. A hadjárat kései kezdését
magyarázhatjuk egyrészt a szultáni részvétel körüli huzavonával, a nagyvezírváltással, illetve
az is szerepet játszhatott, hogy szakatlanul nagy létszámú had gyűlt össze a hadjáratra, amely
nek haladási sebessége elég lassú lehetett. A hadjárati idő így viszont leszűkült a június 18. és
október 26. (Kászim nap) közti időre. E négy hónap alatt a magyarországi hadszíntérre kellett
érni, o t t várat, vagy várakat elfoglalni, esetleg csatát vívni. Maga a felvonulás k b . három hó
napot v e t t igénybe, így a hadműveleti idő mindössze egy hónapra zsugorodott (szeptember 21.
és október 26. között). A hadműveleti területről való visszavonulás a felvonulásnál jóval gyor
sabban ment, december 22-ére a szultán már Isztambulba ért. Egészében véve a kései és lassú
felvonulás behatárolta a szultáni sereg akciórádiuszát, legfeljebb egy-egy olyan látványos, de
korántsem döntő sikerre telt, mint amilyen Eger bevétele és a mezőkeresztesi győzelem volt. 1 3
Az 1596. évi török haditervvel kapcsolatban Fodor Vera Glover beszámolója, továbbá Baranyai
Decsi János történeti munkája alapján arra az álláspontra helyezkedik, hogy „Eger már Isztam
bulban szerepelt a hadicélok között." 1 4 Babinger szerint Szinán pasa nevéhez fűződik az Eger
elleni támadás terve. 1 5 Mindenekelőtt meg kell néznünk, hogy mely források szólnak konkrétan
egy olyan tervről, amelyben szerepel Eger elfoglalásának gondolata még a hadjárat megindulása,
t e h á t 1596. június 18. előtti időből (illetőleg április 4. előtt, ha Babinger nézetét elfogadjuk).
Baranyai Decsi János szerint a szultán a magyarországi hadjáratra való elindulása előtt t a r t o t t
Konstantinápolyban haditanácsot, amelyen t ö b b javaslat elhangzott, s végül az a határozat
kerekedett felül, „hogy egyenesen Egerhez vonuljanak, mert ha ezt megszerzik, nem lesz t ö b b
akadálya annak, hogy egész Magyarországot elfoglalják, az erdélyieket megakadályozzák abban,
hogy a németeknek segíthessenek, és így a németeket könnyebben megzabolázzák." 16 Decsi
munkája alapján t ö b b k u t a t ó is feltételezte, hogy az 1596-os hadjárat stratégiai célja Eger
elfoglalásával a lázadó Erdély elszigetelése, elvágása a Habsburg birodalomtól. 17 Semmilyen
más forrás nem támasztja alá azonban ezt a feltevést. Baranyai Decsi ugyan kortársként írta
6 Pecsevi, 128. o.; Kjátib Gselebi, 243—244. o.
7 Vratislav, 217—218. o.
8 Jedlieska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552—1600. Eger, 1897.
•600. o. ; Pálffy 1598. április 22-i levele Rudolf császárhoz.
9 Vratislav, 218. o.
10 Davis, J. C: Pursuit of Power. Venetian Ambassadors' Reports on Spain, Turkey and France in the Age of Philip
II. 1560—1600. Few York, 1970. 171. o. 1596. június 18-i jelentés.
11 Vratislav, 218—219. o.
12 Pecsevi, 128. o.; Kjátib Gselebi, 245. o.; Davis, J. C: i. m. 171. o.
13 Az 1596-os hadjárati-hadműveleti időre 1. Tóth Sándor László: A török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves
háborúban. HK 1985. 767. o.
14 Fodor Vera: i. m. 554—555. o.
15 Enzyklopaedie des Islam. Band IV. Leiden—Leipzig, 1931. 464—465. o.
16 Baranyai Decsi János magyar históriája (1592—1598). (Fordította és a bevezetőt írta Kulcsár Péter) Bp., 1982.
a továbbiakban : Decsi) 325. o.
17 Kortepeter, O. M.: Ottoman Imperialism During the Reformation. Europe and the Caucasus. New York, 1972.
147., 149. o. ; Shaw, S. J. : History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. I. Empire of the Gazis. The Rise
and Decline of the Ottoman Empire, 1280—1808. Cambridge, 1976.185. o.; Parry, V. J.: The Ottoman Empire 1566—
1617. In: The New Cambridge Modern History III. Cambridge, 1968. 363. o.
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meg történeti munkáját, de aligha értesülhetett pontosan az isztambuli tanácskozás tartalmáról,
inkább az események utólagos ismeretében rekonstruálta azt. Nagyobb jelentősége lehet annak,
hogy Barton követ titkára, Glover leírása elején azt említi, hogy a törökök melléjük a d t a k em
bereket kísérőül, „amíg Egerbe nem érkezünk". 1 8 I t t is fennáll azonban az a lehetőség, hogy
— mivel a Glover-féle tudósításban egyetlenegy török haditanácsról sem olvashatunk — utólagos
rekonstrukcióról lehet szó. Glover beszámolója írásakor beszúrta a szövegbe Egert, míg eredé*
tileg talán csak arról lehetett szó, hogy kíséretet kapnak a magyarországi hadjáratra (hely meg
nevezése nélkül). Harmadik Eger mellett szóló forrásunk szerzője, Vratislav, tagja volt annak a
Kreckwitz vezette császári követségnek, amely 1593 nyarától a Héttoronyban raboskodott, s
többek között az angol követ közbenjárására merült fel szabadon bocsátásuk gondolata. Vratis
lav és társai Barton követ kíséretében k a p t a k helyet, s Szolnoknál engedték őket szabadon.
Vratislav azt említi meg, hogy „maga a török császár, Mohamed szultán határozta el, hogy Eger
v á r á t körülveszi..." 1 9 Vratislav azonban az isztambuli haditanács határozatairól aligha szerez
h e t e t t tudomást a Héttorony foglyaként, így valószínűleg csak útközben t u d h a t t a meg, hogy a
sereg Eger felé vonul. A három idézett forrás alapján ugyan nem zárható ki egyértelműen, de
nem is bizonyítható, hogy a török hadvezetés a sereg június 18-i elindulása előtt tervbe v e t t e
volna Eger ostromát.
Nézzük meg, hogy milyen egyéb adataink vannak a török stratégiai célokat illetően. Pálffy
Miklós április 5-i Mátyás főherceghez intézett levelében, kómjelentésre hivatkozva, azt közli,
hogy a török szultán „Győr ellen és innen Bécs ellenében fog szerencsét megkísérelni." 20 Április
12-i levelében megerősíti ezt az információt. 21 Június 20-i jelentésében PákTy azt írja, hogy a
„török császár júliusban Győrnél akar táborozni, augusztusban pedig Bécs előtt." 2 2 A kémjelen
tések alapján úgy tűnik, a török hadvezetés tervbe vette, hogy az 1694-ben elfoglalt Győrön
keresztül Bécs ellen vonul. E koncepció szorgalmazója elsősorban Szinán nagyvezír lehetett.
Az április 5-i Pálffy-levél még márciusi keltű kémjelentésre mehet vissza, amikor még Szinán
szervezte a hadjáratot. Própostváry Bálint január 9-i keltű levelében m á r említette azt is, hogy
„ a császár főhaddal és egy jelentős számú t a t á r sereggel Felséged ellen akar vonulni, míg a t a t á 
rok egy másik csapata egy most gyűjtendő török erőkkel Erdély ellen akar t ö r n i . . . " 2 3 A Bécs
elleni akció mellett t e h á t m á r Szinán idejében felbukkan egy Erdély elleni t á m a d á s gondolata.
E z szerepel a Pálffy-féle április 5-i jelentésben is, ahol az Erdély ellen működő sereg vezéreként
Haszán pasát említi. 24 A velencei követ júniusban azt jelentette Isztambulból, hogy a szultán
igen gyűlöli Báthory Zsigmondot és hír járja, hogy elsősorban az erdélyiek által ostromolt Te
mesvár felé fog menni. 2 5
Az említett források alapján okkal feltételezhetjük, hogy a török hadvezetés — elsősorban az
április 4-ig tevékenykedő Szinán pasa, de valószínűleg utóda, Ibrahim pasa is — a csapatok ketté
osztását tervezte 1596-ban. A fősereg Bécs ellen vonult volna a szultán vezérlete alatt, egy kisebb had
pedig, Haszán pasa irányításával, Erdély ellen támadott volna. A haditerv sok vonatkozásban
emlékeztet Szulejmán 1566-os hadjáratára (a sereg kettéosztásának terve, a Bécs ellen vonulás
gondolata). Az isztambuli haditanácson aligha merülhetett fel Eger ostroma, hiszen a vár kulcsa
volt ugyan a stratégiai főcsapás irányából kieső Felvidéknek, de megtámadásával nem veszé
lyeztették igazán sem a Habsburg-birodalmat, sem pedig Erdélyt. 2 6
A szultáni h a d a szokott útvonalon haladva ért Belgrádhoz. A hosszú belgrádi táborozás idő
t a r t a m á t Vratislav két hétre becsülte, Kjátib Cselebi szerint augusztus 9. és 22. között (Zilhidse
hó 14. és 27.) tartózkodott a sereg Belgrádnál. Glover leírása szerint Barton követ a szultánnál
később, augusztus 13-án ért ide, s a szultán augusztus 24-én hagyta el Belgrádot. 27 A hosszú
belgrádi táborozás alatt sor került seregszemlére, az élelmiszerek kiosztására, s talán haditanácsra
is. Kjátib Cselebi hivatkozik egy általa használt Náhbet ül-tevárikh című munkára, amely
szerint már Belgrádban tanácskoztak arról, hogy melyik irányban induljanak el. Néhányan az
Erdély elleni t á m a d á s t javasolták, mások azt hangsúlyozták, hogy „az Erdélybe vezető u t a k
mocsaras, nádas, ingoványos helyek s ezért a nehéz katonaság azokon nem mehet át, ezért a
tervet nem fogadták el. Ezenközben híre jött, hogy az ellenség H a t v a n v á r á t ostrom alá vette,
azért abban állapodtak meg, hogy oda kell menni és a közelében fekvő Eger nevű v á r a t kell
elfoglalni." 28 B a r t o n értesülése szerint a haditanácson úgy döntöttek, hogy a szultán serege

18 Fodor Vera: i. m. 556. o.
19 Vratislav, 225. o.
20 Jedlicska Pál: i. m. 600. o.; 1. még Hadtörténelmi Levéltár, Törökkori iratok gyűjteménye (a továbbiakban:
TIGY) 8. doboz, 1596/4. sz. irat
21 L. az előző jegyzetet 1
22 Jedlicska Pál: i. m. 607. o.
23 TIGY 8. d. 1596/1. sz. irat
24 Jedlicska Pál: i. m. 599. o.
25 Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevélmásolatai. II. füzet. Bp., 1894.
238. o.
26 Tóth S. L.: A mezőkeresztesi csata története (1596. október 26.) HK 1983. 555. o.
27 Vratislav, 238. o.; Kjátib Cselebi, 246—247. o.; Fodor Vera: i. m. 557. o.
28 Kjátib Cselebi, 247. o.
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felével Erdély, másik felével pedig Bécs ellen vonul. Az Erdély ellen működő csapatoknak a fel
a d a t a , hogy Eger v á r á t „ ú t közben" foglalják el. 29 Sugár István e k é t adat összevetéséből arra
a következtetésre j u t o t t , hogy a „belgrádi török haditanácskozás végül is Eger megszerzése
mellett dönt." 3 0 Ez azonban korántsem ilyen egyértelmű, hiszen Pecsevi és Kjátib Cselebi tu
dósítása szerint Szalánkeménnél sor került egy haditanácsra, s i t t dőlt el az, hogy Eger elfogla
lására indulnak. A belgrádi táborban még az eredeti elképzelés, a hadsereg kettéosztása, a Bécs
és Erdély ellen való felvonulás terve érvényesülhetett.
Felmerül a kérdés: mikor és hol döntött a török hadvezetés véglegesen a hadjárat konkrét
célpontjáról. A Náhbet ül-tevárikh Belgrádot, Kjátib Cselebi és Pecsevi Szalánkemént nevezi
meg a tanácskozás színhelyéül. Ügy tűnik, hogy talán nem annyira két, egymást időben követő
haditanácsot kell feltételeznünk, mint inkább arról lehet szó, hogy annak helyszínét illetően
nehéz a bizonyosság igényével állást foglalnunk. A Szalánkeménnél való tartózkodás időpontját
Kjátib Cselebi alapján augusztus 22—23. körűire, Glover tudósítása alapján pedig augusztus
24-re tehetjük. 3 1 Ezen a szalánkeméni haditanácson két álláspont ütközött meg. Az egyiket
Dsigalazáde Szinán pasa képviselte, aki azt javasolta, hogy Komárom ellen menjenek, mert ha
„Allah segítségével ezt a v á r a t elfoglaljuk, a Duna partjai elfoglalva és biztosítva lesznek."
Dsigalazáde tehát világosan l á t t a az észak-dunántúli terület kulcsfontosságú szerepét, gyakor
latilag Szinán nagyvezír (Dsigalazáde fogadott fia volt Szinánnak) koncepcióját vitte tovább.
Érdekes, hogy annak a várnak az ostromát javasolta, amelynek sikertelen vívásával a szináni
offenzíva 1594-ben lezárult. Dsigalazáde joggal gondolhatta úgy, hogy Komárom elfoglalása
után „az egész Duna part mind behódol" 32 hiszen Győr és Komárom birtokában az 1595-ben
elvesztett Esztergomot sikerült volna elvágni és visszaszerezni. Valószínűleg az idő rövidsége
m i a t t nem vetette fel sem Dsigalazáde, sem pedig más a Bécs ellen való vonulást. A másik válto
zás az, hogy a szalánkeméni tanácskozáson a jelek szerint már nem esett szó a sereg megosztásá
ról, amely Isztambulban — és még Belgrádban is — a haditervben szerepelt.
Az Ibrahim nagyvezír elnökletével t a r t o t t haditanácson Dsigalazáde magára maradt javasla
tával. Kjátib Csclebi szerint „a többi vezírek ós előkelők azt mondták, hogy Komárom kicsiny
vár és nem érdemli meg, hogy a felséges padisah ekkora hadsereggel ellene menjen, mert elfogla
lása nem szerez dicsőséget, ezért inkább fontosabbnak t a r t o t t á k , hogy Eger vára ellen menjen."
Azon a véleményen voltak, hogy „Eger elfoglalásával a bányavidéket is elfoglalhatják." Pecsevi is
hangsúlyozza, hogy Eger ellen indulásukkal „kiváltképp a bányák elfoglalása volt a céljuk." 33
A török történetírók alapján úgy tűnhet, hogy Eger két szempont m i a t t k a p o t t prioritást Ko
márommal szemben; az egyik az, hogy híresebb vár, a másik a gazdasági szempont (a bányavidék
megszerzése). Más források alapján úgy látjuk, hogy elsősorban nem ezen szempontok m i a t t
került sor Eger ostromára. A Kjátib Cselebi által idézett Náhbet ül-tevárikh említi, hogy „híre
jött, hogy az ellenség H a t v a n várát ostrom alá vette, azért abban állapodtak meg, hogy oda kell
menni és a közelében fekvő Eger nevű erős várat kell elfoglalni." 34 Glover név szerint említi
Belgrádot és Szalánkemént (több helyet nem), s azt írja, hogy a szultán „elhagyta ezt a helyet
(esetleg Péterváradra vonatkozik), hogy H a t v a n felé siessen. Nem mintha személyesen akart
volna odamenni, hanem mert Hatvanba, mely közel van Egerhez, amit ostromolni készült,
esetleg több segítséget küldhet..." 3 5 E g y novemberi velencei követjelentósben az szerepel, hogy
m á r kiadták az Erdély ellen való vonulásra vonatkozó parancsot, s a Dunán átvezető híd is
elkészült, a sereg nagyobb része á t is ment rajta, amikor a H a t v a n ostromáról érkező hírek m i a t t
megváltoztatták terveiket. 36 Isolano is megemlíti, hogy a szultán Belgrádban gondolkodott a
szükséges dolgokról, míg „meg nem hallotta az újságot, hogy a mieink Hatvannál vannak, ami
arra késztette, hogy sietve elinduljon." 37 H a t v a n ostroma augusztus 15-től szeptember 3-ig
folyt, s a vár bevételével, valamint az őrség és a védtelen hozzátartozók lemészárlásával végző
dött. H a t v a n ostromának híre és a segélykérő követek megérkezhettek már a belgrádi táborba is,
így a táborozás végén, vagy legkésőbb a szalánkeméni haditanács idején már számolni kell ezzel.
Hatvan császári ostroma — jóllehet nem a diverzió szándékával történt — kétségtelenül eltérítette a
török hadvezetést eredeti szándékától, s a Bécs és Erdély ellen való t á m a d á s terve előbb Belgrádban
kiegészülhetett azzal, hogy az egyik seregrész Erdély és Eger ellen megy, a másik pedig Bécs
ellen vonul. A bolgár felkelők Nikápolyból az erdélyi fejedelemhez intézett augusztus 23-i levelük-

29 Kropf Lajos: i. m. 400—401. o.
30 Sugár István: Miként jutott törők kézre Eger vára? III. Mohamed szultán 1596. évi hadjárata. Az egri vár hír
adója, 15. sz. Eger, 1979. 0. o.
31 Kjátib Cfelebi, 247. o.; Fodor Vera: i. m. 557—558. o.
32 Kjátib Ci.vlebi, 247. o.; Pecsevi, 129. o.
33 L. az előző jegyzetet!
34 Kjátib Cselebi, 247. o.
35 Fodor Vera: i. m. 558. o.
36 Brown, II. (ed.): Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs Existing in the Archi
ves and Libraries of Venice, (a továbbiakban: CSP) vol. IX. 1592—1603. London, 1897. (British Museum) 243. o.
Francesco Vendranier 1596. november 20-i jelentése Isztambulból.
37 Bcrida Kálmán: Giovanni Marco Isolano gróf ezredes feljegyzései a magyarországi török háborúról. 1594—1G02.
UK 1983. C5Ö. o. (a továbbiakban: Isolano)
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ben még Bécset jelölték meg a török hadjárat céljául. 38 A szalánkeméni haditanács d ö n t ö t t vég
legesen a hadicél kérdésében ; a Bécs helyett felvetett Komáromot elvetette, ugyanígy háttérbe
került az Erdély ellen való vonulás is. Hatvan ostroma miatt egy teljesen új cél jelent meg, Eger.
A török sereg a Duna mentén haladva Péterváradnál kelt át augusztus vége felé. Kjátib Cselebi
szerint az ötödik állomáshely az átkeléstől számítva Szeged volt. A török tábor Szegeden is t ö b b
napig tartózkodott. I t t csatlakozott Haszán pasa ruméliai beglerbég seregével. Újabb segítség
kérő követek érkeztek Hatvanból, a szultán Dsigalazáde pasát küldte el egy felmentő sereg élén,
a vár azonban szeptember 3-án elesett. Szegeden kisebb zsoldosmegmozdulásra is sor került,
ezt azonban sikerült leszerelni a defterdár leváltásával és zsoldosztással. Kjátib Cselebi szerint
szeptember 11-én (Moharrem 18-án) t ö r t é n t ez. A szegedi táborozást említik a török történet
írók, továbbá Illésházy, Istvánffy és Isolano, tehát hosszabb ott-tartózkodásról lehet szó.39 Érde
kes, hogy G-lover nem említi sem Szegedet, sem pedig Szolnokot, ahol pedig szintén k é t vagy
három napot t ö l t ö t t az oszmán had. Azt írja, hogy a „délutáni ima idején felállítottuk sátrainkat
egy lerombolt városhoz közel, s mert senki nem lakott benne, nem kérdeztük nevét. Körülbelül
húsz mérföldnyire volt attól a helytől, ahonnan jöttünk." 4 0 A leírás alapján (Szalánkemén és egy
meg nem nevezett, tőle hét mérföldre levő hely, valószínűleg Pétervárad u t á n szerepel), valamint
a becsült, viszonylag nagyobb távolság, s az időpont (Glovernél augusztus 25-e, azaz a Gergely
n a p t á r szerinti szeptember 4-ről van szó) m i a t t gondolhatunk arra, hogy ez a „lerombolt", azaz
valószínűleg csak a török sereg megjelenése m i a t t ideiglenesen elnéptelenedett „névtelen" város
Szeged lehet. A hadjárati cél Szegeden és Szolnokon már nem módosult, Eger ellen vonult a
szultáni sereg, amelyet szeptember 21. és október 12. között ostromolt, s a védőket végül a vár
feladására kényszerítette.
A fentiek alapján úgy véljük, hogy még a hadjárati év elején Szinán nagyvezír kidolgozott egy
általános haditervet, amely két ellenséggel számolva kettős hadicélt t ű z ö t t ki (Bécs és Erdély),
s a csapatok megosztásával számolt. A végleges és konkrét hadműveleti tervet a szalánkeméni
haditanácson alakították ki, s ebben a hadihelyzet (Hatvan ostroma) döntő szerepet játszott.
A 15 éves háború török hadjáratai esetében Isztambulban elfogadtak egy többnyire általános
haditervet, amelyet a szerdárnak végre kellett hajtani. A hadihelyzet módosulása m i a t t azonban
Magyarországra érve Belgrádnál vagy máshol óhatatlanul haditanácsot kellett tartani, ahol
konkrétan meghatározták a hadműveleti célt vagy célokat; azt, hogy melyik, a császári sereg
által ostromolt vár felmentésére menjenek, s melyik várat vegyék ostrom alá. Az Isztambulban
meghatározott haditerv sokszor általánosságban mozgott (Bécs vagy Magyarország megtámadá
sa), néha konkrétan meghatározta, hogy melyik vár elfoglalása a szerdár feladata (pl. 1600-ban
vagy 1605-ben Esztergom volt a célpont). Az isztambuli haditanács döntését azonban minden
képpen figyelembe kellett vennie a szerdárnak (1600-ban pl. Ibrahim nagyvezír engedélyt kért a
szultántól, hogy Esztergom helyett Kanizsa ellen vonulhasson), mert ha kudarcot vallott, fele
lősségre vonták (pl. 1598-ban Szaturdzsi Mehmed szerdár kitűzött feladata, Erdély dúlása he
lyett Váradot vette ostrom alá, s nem sikerült bevennie). A centrális stratégiai terven azonban
kisebb-nagyobb változtatásokat kellett általában végrehajtani, ezt szolgálták a Magyarország
határainál, a szokott felvonulási útvonal valamely állomásánál, vagy a hadműveleti terület vala
mely váránál t a r t o t t haditanácsok, amelyek az általános vagy konkrét célkitűzést igyekeztek
összeegyeztetni a hadihelyzettel. 4 1
A másik kérdés — amelyről a bevezetésben Fodor Vera is megemlékezik — az angol békeközvetitési kísérletek, illetve Anglia szerepe a 15 éves háborúban. Ennek előzményeként meg kell em
lítenünk azt, hogy Erzsébet királynő felismerte a katolikus Spanyolország hegemonisztikus tö
rekvéseit, s ennek ellensúlyozásaképpen szövetségre lépett I I . Fülöp ellenségeivel. I I . Fülöp
világhatalommá vált Spanyolországával szemben a legnagyobb ellensúlyt a X V I . század másik
„szuperhatalma", az oszmán birodalom képezhette. Az angol—török politikai közeledést elő
segítette az angol kereskedők számára megadott kereskedelmi szerződés (kapituláció) 1580-ban,
amelyet 1583-ban megerősített I I I . Murád szultán. 1583-ban William Harborne nagyköveti
kinevezést kapott, s ettől kezdve igyekezett katonai fellépésre bírni a P o r t á t Spanyolország ellen.
Az angol királynő egy Mediterráneumban végrehajtott diverziós flottatámadásra igyekezett
rávenni a szultánt. Spanyolország közvetlen támadása fenyegette ugyanis Angliát, s I. Erzsébet
1587 novemberében írott levelében arra m u t a t o t t rá, hogy Anglia legyőzése u t á n a spanyolok a
török birodalom ellen fordulnak majd. 42 D. M. Vaughan szerint az 1580-as évekre két nagy poli-

38 TÍGY 8. d. 1596/9. sz. irat, közli Fenyvesi László: „Felséged küldje főkapitányát hadaival miközinkbe". Hon
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39 Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490—1606. (Ford. Vidovich OySrgy) Debrecen, 1867—1868. 768. o.;
Gróf Illésházy István nádor föl jegyzései 1592—1603. Közli Kazinczy Gábor. Pest, 1863. (a továbbiakban: Illésliázy):
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40 Fodor Vera: i. m. 558. o.
41 Vö. Tóth S. (L.) : Török stratégia a tizenöt éves háborúban. 1593—1600. Acta Universitatis Szegediensis de
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tikai-diplomáciai kapcsolatrendszer alakult ki. Az egyik magába foglalta I I . Fülöp politikai
ellenfeleit : Angliát, Franciaországot, a Németalföldet, a portugál trónkövetelőt (Don Antoniót)
és az oszmán birodalmat. A másik kiépítésén X I I I . Gergely pápa fáradozott, amikor magpróbált
egy keresztény ligát összekovácsolni a török birodalom ellen. 43 A keresztény univerzalizmus
eszméje látszólag még működött, de m á r egyre kevésbé bizonyult összetartó erőnek. Erősebbek
voltak a nemzeti-dinasztikus érdekek, amelyek Anglia esetében párosultak a protestantizmue
védelmével. Az angol királynő helyzete rendkívül kényes volt, a katolikus, spanyolbarát propa
ganda Európa-szerte törökbarátnak, a kereszténység ellenségének, bajkeverőnek t ü n t e t t e fel.44
Ugyanakkor a sürgetett tengeri diverzióra nem került sor. Ennek oka egyrészt az volt, hogy
1590-ig húzódott a még 1578-ban megindult török—perzsa háború, másrészt a szultán t a r t o t t
a spanyol-velencei szövetség feléledésétől is (amely 1571-ben a lepantói vereséghez vezetett).
A perzsa háború befejezése után Barton angol követ (aki 1590-ben v á l t o t t a fel Harborne-t)
Franciaország (pontosabban Navarrai Henrik, a későbbi IV. Henrik) érdekében azt javasolta a
Portának, hogy mivel Apulia ós Szicília a spanyol csapatkivonások m i a t t meggyengült, i t t hajt
son végre diverziót a török hajóhad. 45 A velencei követjelentésekből az is kiderül, hogy a spanyo
lokkal eredményesen szembeszálló (1588 — a spanyol Armada veresége) angolokat (követükön
keresztül) nagy tiszteletben részesítették a Portán, míg a francia követ befolyása erősen csökkent,
annak megfelelően, hogy az Európa harmadik nagyhatalmának számító Franciaország erősen
legyengült a X V I . század második fele vallásháborúiban. 1593 nyarán Szinán nagyvezír nyíltan
ki is jelentette a francia uralkodóról, hogy „Navarra (ti. IV. Henrik) gyenge és támogatásra
szorul". 4 6 A forrásokból kitűnik, hogy az angol—francia spanyolellenes szövetség mindössze
diverziós cél érdekében akarta felhasználni a török kapcsolatot. Ez viszont fordítva is igaz;
a szultán a francia—angol diverziót hasznosnak és szükségesnek ítélte Spanyolország erőinek
nyugaton való lekötésében. Geopolitikai és egyéb megfontolások azt valószínűsítették, hogy a
szultán a Habsburgok keleti ága, a német-római császár ellen fog háborút viselni, ami lényegében
kizárta a Spanyolország elleni diverzió lehetőségét, mivelhogy a P o r t a a kétfrontos háborút,
érthető módon, el akarta kerülni.
1590 után az oszmán vezetés egy európai háború gondolatát fontolgatta. A flotta gyengesége és
a spanyol-velencei szövetség felújulásától való félelem m i a t t vetették el a Velence elleni háborút.
A Báthori István halála után hatalomra kerülő svéd Wasa Zsigmond lengyel király Habsburg
házassági kapcsolata ós a kozákok portyázásai m i a t t háborúval fenyegetőzött a Porta. Barton
angol és de Breves francia követ hárította el a veszélyt, 1591-ben megerősítették a lengyel—
török békét. 47 1693-ban Barton utasítást kapott, hogy mindenképpen próbálja megakadályozni a
nómet-római császár elleni háborút. Az angol követ voltaképpen mindent megtett. A velencei
követ 1593. július 24-i levelében beszámol Szinán nagyvezír és Barton tárgyalásáról. Az angol
követ nyíltan kifejtette az audiencián, hogy sem a császár által küldött évi adó késése nem lehet
ok a béke felmondására, sem pedig a horvátországi események (amelyekért nem a császáriak a
felelősek). Azt kérte a nagyvezírtől, hogy inkább Spanyolországot támadja meg. Szinán erre
dühbe gurult, de — bár ígéretet t e t t arra, hogy 150 gályát küld a spanyolok elleni tengeri hábo
rúra — szándékától, a nómet-római császár megtámadásától nem állt el. A béke feltételéül
Magyarország teljes átadását szabta meg. 48 Erzsébet királynő ugyanakkor Rudolf császárhoz
írott 1593 áprilisi levelében visszautasította a keringő vádakat, hogy ő bíztatná a törököt a
keresztények elleni háborúra. U t a l t arra, hogy a lengyelek elleni török támadást is megakadá
lyozta, s felajánlotta, hogy közvetít a szultán és a császár között. Rudolfhoz küldött követe,
Christopher Parkins, instrukciójának megfelelően kifejtette, hogy a keresztény államok között
dúló viszályért a spanyol király a felelős, s közvetítette a királynő abbéli szándókát, hogy békét
kell kötni, s a kereszténység egyesült erejével fellépni a török ellen. 49 A Habsburg—török háború
kitörését azonban Anglia nem t u d t a megakadályozni.
A magyarországi háború megindulása után Erzsébet királynő — és portai követe, Barton —
erőfeszítései arra irányultak, hogy minél előbb érjen véget ez a háború, s a Porta végre avatkozzon
be a spanyolellenes koalíció oldalán a Földközi-tenger nyugati medencéjében egy diverzió erejéig
az 1588 óta folyó tengeri harcokba. Békeközvetítői, mediátori szerepkörét tehát nem az egész keresz
ténység érdekei miatt vállalta, ahogy azt maga Erzsébet némileg képmutató politikusra valló
módon hangsúlyozni igyekezett, hanem saját érdekei miatt. Békeközvetítósre először 1595 elején
nyílt alkalom. Szinán nagyvezír Belgrádba vonult 1594-es sikeres offenzívája (Győr elfoglalása,

43 Vaughan, D. M.: Europe and the Turk. A Pattern of Alliances, 1350—1700. Liverpool, 1954.169. o.
44 Baumer, F. L. : England, the Turk and the Common Corps of Christendom. The American Historical Review, L
(1944) 33— 34. o.
45 CSP VIII. No. 894. idézi Vaughan, D. M.: i. m. 172. o.
46 Davis, J. C: i. m. 153—154. o. ; Szinán kijelentésére 1. CSP IX. 81—82. o. (1593. július 23-i Matteo Zane jelentés
Isztambulból)
47 Vaughan, D. M.: i. m. 180. o.; Braudel, F.: The Mediterrenean and the Mediterrenean World in the Age of
Philip II. (Translated by Reynolds, S.) Vol. II. London, 1973.1197. o.
48 CSP IX. 82—85. o. v.o. Tóth S. L.: Szinán nagyvezér tervei 1593—94-ben. HK 1982.165. o.
49 Baumer, F. L.: i. m. 35—36. o.
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stb.) után, hogy előkészítse a következő évi, Bécs bevételét célzó hadjáratot. 8 0 I I I . Murád szultán
azonban 1595. január 16-án elhunyt, s őt követő fia, I I L Mehmed szultán Szinánt február 16-án
leváltotta és helyébe ellenlábasát, Ferhád pasát nevezte ki. Szinán még leváltása előtt békeaján
latot t e t t Rudolf császárnak. A császár Ernő főherceghez írott 1595. február 18-i leveléből kiderül,
hogy a békefeltételeket Szinán nagyvezír és fia, Mehmed ruméliai beglerbég dolgozta ki, s a
Kreckwitz-féle követség titkárán keresztül j u t t a t t a el hozzá. 51 A török számára kedvező s t a t u s
quo alapján kidolgozott békeajánlatot 1595 január végére, február elejére tehetjük. Ez tükrö
ződik vissza Illésházynál is : „Teletszaka is mind velenczések, mind angliai királyné által frigyet
kéván vala az török császár, de ezek hallani sem akarták." 5 2
A török békeajánlat megtétele természetesen nem csak és nem elsősorban a spanyolellenes
koalíció ösztönzésére történt, sokkal inkább az uralkodóváltáshoz, valamint a szerveződő ke
resztény ligától való félelemhez köthető. Utóbbival kapcsolatban meg kell említeni azt is, hogy
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1595. január 28-án írta alá a prágai szövetségi szerződést.
A V I I I . Kelemen pápát, I I . Fülöp spanyol királyt és Rudolf német-római császárt és magyar
királyt összefűző szövetséghez csatlakozott e szerződéssel az erdélyi fejedelem, s vele e g y ü t t
csatlakoztak természetesen vazallusai, a havasalföldi és moldvai vajdák is. A Porta beigazolódva
l á t t a a háború megindítása előtti aggodalmait: 1592 táján egy négyes szövetség körvonalait
vélte felfedezni, amelynek tagjai a spanyol király, a német császár, a lengyel király és az erdélyi
fejedelem. A preventív háború azonban nem t u d t a megakadályozni e szövetség létrejöttét, csak
Lengyelország maradt ki a törökellenes küzdelemből. 53 A s t a t u s quo alapján felkínált békeaján
latot Rudolf császár elutasította, így az oszmán birodalom kétfrontos háborúra kényszerült,
s mind a Havasalföldön, mind pedig a magyarországi hadszíntéren vereségeket szenvedett,
ahogy arra m á r utaltunk az 1596. évi szultáni hadjárat előzményeinek felvázolásakor.
Az 1696. évi hadjárat idején Barton követ újabb kísérletet t e t t a békeközvetítésre. Az angol
követ helyzetét némileg megkönnyítette az, hogy a háború m á r negyedik éve folyt, s súlyos
kudarcok is érték az oszmán hadsereget. Vratisiav szerint „ez idő tájt a törökök már igencsak
megelégelték a háborút, s inkább kívánták a békét, mint a harcot, mivel Magyarországon kato
náik színe-java ottveszett." 5 4 Ugyanakkor a háborús p á r t feje, a háború kezdeményezője és fő
irányítója, Szinán nagyvezír — ahogy m á r említettük — április 4-én meghalt. Halálával a 15 éves
háború első szakasza, a „bellum Sinanici" („szináni háború" — Baranyai Decsi János kifejezése) 55
lényegében lezárult, bár az általa előkészített 1596. évi szultáni hadjáratot még a háború első
szakaszához szokták sorolni. A kedvezőtlen külpolitikai fejlemények láttán maga Szinán is
hajlott a békére 1595 elején, mégis, a békekötésre és az angol közvetítésre kedvezőbb lehetőség
kínálkozott halála után, amikor az inkább politikus, mint hadvezér alkatú Ibrahim lett a nagy
vezír. A francia és az angol követ a Kreckwitz-féle császári követség tagjainak szabadon bocsá
tását kérte az új nagyvezírtől. Vratisiav megemlíti, hogy a diván elé hívatták őket, s ígéretet
vettek tőlük, hogy hazatérve iparkodnak meggyőzni uralkodójukat, hogy az a szultántól békét
kérjen. 56 A Barton követtel együtt vonuló császári követség tagjait a belgrádi táborozás idején
Ibrahim nagyvezír magához hívatta, m e g m u t a t t a nekik a török tábort, s arra biztatta őket, hogy
számoljanak be otthon a török sereg erejéről és vegyék r á királyukat arra, hogy békéért folya
modjon a szultánhoz. 57 Maga az egri hadjárat is demonstratív jellegűnek tűnik; egy jelentős vár
elfoglalásával, illetve nagy erők felvonultatásával megfélemlíteni mind Rudolf császárt, mind
pedig Báthori Zsigmondot. A cél az volt, hogy a sikeres hadjárat végén az ellenfél kérjen békét,
s az a török birodalomra nézve kedvező legyen, azaz a s t a t u s quo alapján területi nyereséget
hozzon.
A török alapállás t e h á t nem változott 1595 elejéhez képest; a szultán győztesen akarta befe
jezni a háborút. Bizonyos az is, hogy a békekötés előmozdítására szánt gesztus, a császári követség
szabadon bocsátásának ötlete sem a török vezetéstől származott, hanem a spanyolellenes koalíció
k é t tagjától, Angliától és Franciaországtól, amelynek érdeke lett volna, ha az oszmán birodalom
befejezi magyarországi háborúját és Spanyolország ellen fordul. Fodor Vera utal egy Mező
keresztesnél elfogott török bég vallomására, aki szerint Eger ostroma előtt a szultán megbeszélést
t a r t o t t vezéreivel és az angol követtel, s az utóbbi a békekötés gondolatát pártfogolta, de a többi
50 Arról, hogy Szinán 1595-re Bécs megtámadását tervezte, Talikizáde tudósít, 1. Woodhead C: Ta'liki-zade's
sehname-i hümayuB. A History of the Ottoman Campaign into Hungary 1593—1594. Berlin, 1983. 59—61.,
360—361.. 364. o.; arra, hogy a nagyvezír célja célja 1593—94-ben is Bécs volt, 1. Tóth S. L.:& 48. jegyzetben i. m.
166—173. o.
51 Hatvani (Horváth) Mihály: Magyar történelmi okmány tár-brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtár
ból. Magyar történelmi emlékek. Első osztály : okmánytárak. 3. k., 1553—1608. Pest, 1859. 76. o. ; a status quo alapján
felkínált török békeajánlatra 1 pl. lorga, N.: Geschichte des Osmanischen Reiches. III. Gotha, 1910. 304. o.; Magyar
ország hadtörténete I. (Szerk. Borús József) Bp., 1984. 215. o. (a vonatkozó részt Marosi Endre írta)
52 Illésházy, 29. o.
53 Óváry Lipót: i. m. 2. füzet, 222. o. (1083. sz.)
54 Vratisiav, 225. o.
55 Baranyai Decsi János: Magyar Históriája. Kiadta Toldy Ferenc. Magyar történelmi emlékek. Második osztály:
írók. XVII. Pest, 1866. 4,15. o.; v.o. Tóth S. L.: a 13. jegyzetben i. m. 166. o.
56 Vratisiav, 225—226. o.
57 Uo. 238—240. o.
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vezér, például Szinán fia, a görög beglerbég ennek ellentmondtak és a szultánt a tervtől vissza
tartották. 5 8 Véleményünk szerint a tanúvallomást tevő bég összekeverte Dsigalazáde Szinán
pasát (aki aktív szerepet játszott Eger ostromában és főleg a mezőkeresztesi csatában) Szinán
másik fiával, Szinánpasazáde Mehmeddel, aki korábban valóban ruméliai (görög) beglerbég volt.
Mindez persze nem változtat a lényegen, ti., hogy Barton nemcsak a foglyok kiszabadításával
próbálta elősegíteni a békekötés ügyét, hanem igyekezett rávenni erre a szultánt is. A török
vezetés azonban nem volt igazán békepárti, így a követ kísérlete ezúttal is sikertelen maradt.
Eger bevétele u t á n a mezőkeresztesi csata a l a t t is sor került állítólag angol békeközvetítésre.
E g y forrás szerint a csata válságos helyzetében I I I . Mehmed szultán Bartont küldte a császári
fővezérhez, Miksa főherceghez, hogy Eger és Győr visszaadása fejében bókét kérjen. A zűrzavaros
helyzetben Barton aligha vállalkozott volna egy ilyen életveszélyes akcióra, indokolt ezzel kap
csolatban Kropf Lajos kétkedése. 5 9 Arról azonban velencei forrás is tud, hogy az angolok igyekez
tek békét közvetíteni, s a császári feltétel Eger és Győr visszaadása volt. A török álláspont ezzel
szemben az összes elfoglalt hely (így Győr és Eger) megtartása, valamint Esztergom, Vác vissza
szerzése volt. 60 Ennyire eltérő álláspontok mellett eredményes békeközvetítésre nem volt esély.
A két fél túlzó követelései m i a t t az 1599-től szinte minden évben folyó béketárgyalások sem hoz
t a k eredményt, s az elhúzódó háború csak 1606-ban, a zsitvatoroki békével zárult le. A békeközvetítés eredménytelenségének az lett a következménye, hogy Erzsébet királynő kifelé elha
tárolta magát követétől; kijelentette: a szultán kónyszerítette Bartont arra, hogy a had
járatra elkísérje, de neki nem volt tudomása erről, s ahogy meghallotta ezt, megfeddte követét.
Azzal is mentegette Erzsébet Bartont, hogy keresztény foglyokat szabadított ki a török fogság
ból. 61
Végezetül azt említenénk, hogy a mezőkeresztesi csatáról szóló Barton-levélrészlet lényegében
alátámasztja más forrásokból nyert információinkat. Új információ az, hogy Dzsáfer pasa vere
sége (amelynek valószínű időpontja a Barton-féle tudósításból kikövetkeztethetően is október
22. !) után a szultán Dsigalazáde pasát nevezte ki parancsnokká Haszán pasa ruméliai beglerbéggel együtt, s őket akarta a keresztény had ellen küldeni. A török történetírók szerint Haszán
pasa kiküldetése merült fel, Dsigalazádéról nem tesznek említést. 62 Az angol tudósítás megerősíti
azt, amit a csatáról írott tanulmányunkban az ismert források alapján feltettünk; Haszán pasa
ruméliai beglerbég a balszárnyon foglalt helyet csapatával („az összes görögországi lovassal
érkezett, akik megtámadták a keresztények jobb oldalát"), a másik oldalon, a jobbszárnyon
pedig a tatárok t á m a d t á k az ellenséget a csata e válságos periódusában. 63 Fodor Vera az angol
forrás alapján joggal véli úgy, hogy a szultán nem menekült el a csata színhelyéről, hanem kör
nyezete visszatartotta a bizonyára a török had teljes felbomlását kiváltó meneküléstől. E z t az
álláspontot vallotta már Kropf Lajos, s őt követve e sorok írója is. 64
A közölt angol tudósítások az 1596. évi török hadjárat becses forrásai, hiszen keresztényeurópai szemszögből örökítik meg török oldalról nézve az eseményeket. Segítségükkel ellen
őrizhetjük a török történetírók leírásait, amelyeket többnyire alátámasztanak, megerősítenek.

68 További adalékok a mezőkeresztesi csata történetéhez. HK 1892. 548. o.; Fodor Vera: i. m. 555. o.
59 A Continuatio Kriegshändel alapján elfogadta Komáromy András: A mezőkeresztesi csata 1596-ban. HK 1892.
281. o.; tagadta Kropf Lajos: i. m. 605. o. 1. jegyzet
60 CSP IX. 243—244. o. (1596. november 20-i és november 27-i velencei követjelentések Isztambulból)
61 Baumer, F. L.: i. m. 36. o.
62 Pecsevi, 134. o. ; Kjátib Cselebi, 256. o.
63 Fodor Vera: i. m. 561. o.; Kropf Lajos: i. m. 602—603. o. 2. jegyzet; Tóth S. L.: a 26. jegyzetben i. m. 561. o.
, 64 Fodor Vera: i. m. 555. o.; Kropf Lajos: i. m. 614—618. o. ; Tóth S. L.: a 26. jegyzetben i. m. 565., 567. o.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK

LAGZI ISTVÁN

„MAGYAR VILÁG" PRZEMYŠLBEN A KORTÁRS SZEMÉVEL (1914-1915)
Az úgynevezett első przemysli napló

Przemysl város köztudottan a „kincses Galícia" egyik fontos települése volt.
Jelentősége a XIX. század utolsó három évtizedében értékelődött fel. Neves szak
emberek irányításával több évtizedig tartó erődítési munkálatok kezdődtek a kör
nyéken, vasúti összeköttetést kapott Krakkóval és Budapesttel (így Bécs két út
vonalon is elérhetővé vált). Néhány évtized alatt Przemysl az Osztrák—Magyar Mo
narchia „igazi" keleti garnizonvárosa lett. A városkép alapvetően megváltozott:
új utak, házak, éttermek, szállodák, kaszinók épültek. A kaszárnyák férőhelyeinek,
a tisztek, katonák, a kiszolgáló személyzet számának növekedése helyi kereskedelmi
szempontból is éreztette hatását. Przemysl, az egykori kisváros, Krakkó és Lemberg
után Galícia harmadik központjává nőtte ki magát. Űj malmokat, vágóhidakat,
pékségeket, nyomdákat, kisegítő üzemeket létesítettek. A vasútépítés ugyancsak
megváltoztatta a környék életét. A belső export pozitív hatása az élet minden terüle
tén érezhetővé vált. Przemysl jelentős felvevő piacnak minősült, tízezrek találtak
munkát. A helyi kulturális élet — többek között a szórakoztatási, vendéglátási
terület — is virágzásnak indult. Az egykori források arra utalnak, hogy az élelmezési
vállalkozók, fuvarosok, az élelmet szállító gazdaságok stb. „tiszta haszna" igen tete
mes lehetett. Az erődítési munkálatok és a kaszárnyaépítés a vállalkozóknak jelentős
profitot eredményezett. Az addig alig ismert Przemysl az első világháború előtti és
alatti néhány évben vált valóban ismertté. A háború kitörése után a sajtó szinte
naponta tudósított a „helyzetről". így aztán Doberdó, Isonzó után Przemysl is az
egyik legtöbbet emlegetett helyek közé tartozott. Voltak időszakok, amikor milliók
figyelték a przemysli várra vonatkozó híreket. A przemysli vár köré is legendák szö
vődtek, igaz és valótlan történetek sokaságát jegyezték fel a krónikások. Az erődítési
munkálatokról, a vár ostromairól, a hadihétköznapokról a forrásokból, a forrásokat
felhasználó írásokból kaphatunk valós képet. 1
A több mint három évtizedes erődítési munkálatok eredményeképpen kiépített
(de erődítéstani szempontból sohasem befejezett) erődrendszer szerkezetét tekintve
övvár volt. Az erődök, megerősített pontok (előtérállások) mintegy 140 négyzetkilomé
ternyi területet öleltek körül. Az erődök, segéderődök láncolatából álló övvonal hossza
50 kilométer volt. A források szerint egy-egy erődben általában egy-másfél század
1 L. többek között: Jan Bogdanowski: Fortyfikacja austriacka na ziemiach polskich. In: Štúdia i materiály d dziejów
wojskowošci. X I I k. 1.12. Warszawa, 1966. (A vonatkozó bibliográfiával együtt.); Wladyslaiv Oorgos: Oblezenie i obrona Przemyšla w latách 1914/15 r. In: Bellona XLI. k. 1933. ; Doromby József: Védelmi harcok. Az 1914—1915. évi téli
harcok a Kárpátokban. I n : A magyar gyalogos katona története. Bp., é. n.; Aleksy Gilciricz: Twierdza Przemyšl
w X I X i X X w. Budowa obleženie, rola w I wojnie šwiatowej. Žródla i historiografia tematu. In: Bocznik Przemyáki,
X I I . k. Przemyšl, 1968. ; Szabó László: A nagy temető. (Przemyšl ostroma 1914—1915) Bp., 1982. : István Lag?i:
Dane dotyczace histórii wegierskich pamiatek i žródel Twierdzy Przemyskiej z okresu I. wojny šwiatowej. I n : Wegrzy
w twierdzy przemyskiej w latách 1914—'1915. Warszawa—Przemyšl, 1985. Lásd még Jan Roéaňski ismeretterjesztő
munkáit Lagzi: i. m. 83—84. o.), valamint a Pierwsza wojna šwiatowa w Karpatach. Warszawa, 1985. gyűjteményes
kötetben lévő tanulmányokat. A galíciai temetők egy részéről ugyancsak érdekes munka jelent meg. V. ö. : Roman
Frodyma: Cmentarze wojskowe z okresu I wojny šwiatowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza. Warszawa, 1985.
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gyalogság, megfelelő tüzérség, híradó, felderítő és hadtápegység állomásozott, az
egészségügyi egységek jelenléte magától értetődött. A kisebb és a kisegítő célzattal
létesített erődökben2 2—10, a jelentősebbekben 17—18 különböző kaliberű löveg volt
telepítve. Az erődök a hozzájuk tartozó kisegítő erődökkel, megerősített pontokkal,
esetleg előtérállásokkal együtt erődcsoportot, az erődcsoportok pedig védelmi körletet
alkottak. A przemysli várban hat — római számmal jelölt — védelmi körlet működött.
Egy védelmi körlethez 8—12 zászlóalj gyalogság, egy-másfél század lovasság, árkász
század, a szükségleteknek megfelelő telefonos osztag, továbbá 10—25 géppuska,
valamint 80—120 különböző kaliberű löveg tartozott. (A számadatok a hadműveleti
szempontoknak megfelelően változtak, módosultak.) A védelmi körletek tevékeny
ségét „egyéb", különleges szolgálatra beosztott tisztek, altisztek és katonák segítet
ték. Az egyes erődök előtt néhány kilométerre (pl. Helicha, Na Gorach) jelentős
tüzérségi erővel, hírszerző szolgálattal megerősített előtérállások voltak telepítve.
Az előírásos hadrend szerint a przemyáli várban 85 ezer puskalétszám, 3700 ló,
valamint a védelemhez okvetlenül szükséges eszközök (tartozékok) számára volt
hely. (A tényleges élelmiszertartalék 90—100 napra volt elegendő, a raktárakban
lévő lőszer- és egyéb tartalékokról a források nem beszélnek. Az előrelátás tényét
vitatni nem érdemes.) A vár második körülzárása (1914. november 8., egyes források
szerint november 9.) után megközelítőleg 120 ezer katona és 20 ezer ló ellátásáról kel
lett gondoskodni. A vágóállatokról (marha, birka, kecske, baromfi), esetleg vágásra
szánt lovak számáról nincsenek adataink. A takarmánykészlet számszerű kimutatásá
ról sem találtunk iratokat. (A przemysli polgári lakosság ellátásáról csak közvetett
adataink vannak.)
Az élelmiszerkészlet a korabeli számítások szerint a második körülzárás után
(a visszavonult hadsereg által felélt, elvitt anyagokat is számítva) megközelítőleg
40 napra tette lehetővé az élelmezést, a tényleges védelmet. A védők — dacolva a
korabeli statisztikai adatokkal, elvárásokkal — végül is több mint 130 napig harcol
tak, nehéz körülmények között is tartották a várat.
Az orosz cári csapatok által körülzárt várból3 1914. szeptember 26 — 1915. március
21. között kilenc nagyobb kirohanást hajtottak végre. A kirohanások elsődleges célja
az ellenséges erők lekötése, az orosz csapatmozdulatok zavarása, a Kárpátok térsé
gében a Monarchia erőinek lehetőség szerinti segítése volt. A források szerint a kiro
hanások — a vár környéki csatározások, a vár felmentésében, az utóvédharcokban
való részvétel (emberanyag, élelem, fegyver és lőszer, egészségügyi anyagok stb.) —
jelentős mértékben gyengítették a vár védelmét ellátó csapatok erejét. A vár első
körülzárása utáni védelmi-támadó harcok gyakran igen nagy emberveszteséggel
jártak. Feltűnően nagy volt az eltűntek száma. A 8. honvéd gyalogezred 10. százada a
galiciai frontra való elindulásakor 240 főt számlált. 1914. október 25-én a 240 fős
létszámból 9 meghalt, 48 megsebesült, 59 személy beteg volt. A század létszáma, az
eltűntek figyelembevételével, 95 személyre csökkent. (Közel hasonló volt a helyzet a
többi magyar egységnél is.)
A rettegett kolera is felütötte a fejét. Horváth százados betegsége miatt a század
parancsnokságot ideiglenesen átvevő Mezei Sándor hadnagy 1914. október 22-én
jelentette az ezredparancsnoknak (péterfalvi Molnár Elek alezredesnek), hogy
„...a velem lévő legénység között kolera gyanúsak vannak és ezekre kérném a pa
rancsot." 4 A 2. honvéd gyalogezred 10. századának jelentése is meglehetősen borúlá
tó volt: „...jelentem, hogy a század létszáma elesés, sebesülés és főképpen kolera
folytán negyedére csökkent és folyamatosan újabb kolera esetek vannak.A legény
ség elerotlenedett, úgy hogy ellenséges támadás esetén ellenállásra alig képes, annál
inkább mert a tiszti állomány 1 hadnagy, 1 zászlós, 1 hadapródra, az altiszti állo2 V.o. : Doromby: i. m. 314. o. L. még: J a « Roéaňski: Forty Twierdzy Przemyél. Przemyél, 1977. (A 44. oldalt követő
térképmelléklet.); Szabó: i. m. 104—105. o.
3 Az első világháboi ú kitörésének előzményeire, a keleti front eseményeire bibliográfiai vonatkozásban sem térünk ki.
4 M.P. Múzeum Okregowe w Przemyélu. Rozkazy, meldunki, szkice sytuacyjne dotyczace udzialu oddzialów
dowodzonych przez pplk Molnára w operacjach wojskowych w rejonie wzgórza Magiéra na terenie VI obwodu obrony
twierdzy Przemyél. 16.10.—5.11.1914 i bez daty. (A továbbiakban: M.P. Hist. 391.)
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many 2 őrmesterre és néhány egyéb altisztre csökkent." Dr. Háy hadnagy, ideiglene
sen megbízott századparancsnok jelentésére Molnár alezredes — mint illetékes pa
rancsnok — 1914. október 24-én válaszolt: „Vegye tudomásul, hogy azon csapat
mely védelemben alig képes ellenállni — és helyét az utolsó emberig nem védi —
megtizedeltetik, parancsnoka pedig vizsgálat alá vonatik. A csapat szelleme a pk.
[parancsnok] erkölcsi erejétől függ és elvárom, hogy e tekintetben a legrövidebb idő
alatt csapatával együtt más — emelkedettebb — hangulatba jut. A jelszó most:
végsőkig kitartani ellenséges támadás esetén, hogy ez alatt a kedvező döntés egyik
szárnyon bekövetkezhessek."5 (V.o.: a következő táblázat adataival.)
A m a i napig v a n
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M. P . H i s t . 391. Rozkazy, meldunki, szkice sytuaeyjne dotycza.ce udzialu odzialów dowodzonych przez ppík Molnára woperacjachwojskowych w rejonie wzgórza Magiéra n a terenie V I
obwodu obrony twierdzy Przemyál. 16.10 — 5. 11.1914. i. bez d a t y . A m. kir. 2. honvéd gyalog
ezred III. zászlóaljának állománykimutatása. 1914. október 27. d u 4 3 0 h .

Az 1914. október végi, Przemyál környékén kialakult felmentő harcokban való
részvétel (az előrenyomuló osztrák— magyar csapatok manőverezéseinek elősegítése)
ugyancsak jelentős emberveszteséggel járt. A przemysli harcok hétköznapjait átélő
Gyóni Géza a Bácskai Hírlap szerkesztőjéhez 1914. október 28-án írt levelében
találóan állapította meg: „Aki Przemyál első ostromát végigélte, az régen leszámolt
olyan csekélységekkel, mint amilyen itt minálunk pl. a halál. [... ] Barátom, a szavak
sápadtak annak kifejezésére, amit érzek." A tények Gyóni Gézát igazolták.6 Az előre
nyomuló, felmentő egységek is komoly veszteségeket szenvedtek. Az összkép is ön
magáért beszél: a 8. honvéd gyalogezred I I . zászlóaljának 1914. október 23-án,
Hruszatyce-ből keltezett jelentése szerint szükség van egy utász osztag „...kiküldé
sére, hogy az itt fekvő sok halott eltemettessék." 7 A 7. honvéd gyalogezred II. zászló
alja 1914. október 18-án 796 főt számlált, november 2-án (röviddel a második körül
zárás előtt) 346 főre csökkent. A zászlóalj — más kisebb egységekkel kiegészített —
személyi állományából 61 beteg, 61 fő kolerában szenvedő beteg, 188 sebesült, 21
halott volt, eltűnt 168 személy. A 8. honvéd gyalogezred III. zászlóalja hasonló mér
tékű veszteségeket szenvedett: a létszám 726-ról 370 főre csökkent, 30 „rendes"
beteget, 68 kolerást, 79 sebesültet, 10 halottat és 169 eltűntet tartottak nyilván. 8
5 M.P. Hist. 391. Dr. Háy hadnagy századparancsnok jelentése.; Molnár Elek alezredes, ezredparancsnok 1914.
október 24-i válasza dr. Háy hadnagynak.
6 V.o.: Lagzi István : Hadi hétköznapok a przemysli várban. Az éhség és a szenvedés tele. Tiszatáj, 1983. 2. sz., 15. o.
Gyóni Gézáról 1. még: Fábián Miklós: Gyóni Géza (1884—1917). Tanulmány és bibliográfia. Bp., 1984.; Az 1984. évi
przemysli megemlékezésekről: Isván Lagzi: Wieczór literacki zorganizowany w Przemyšľu i Jaroslawiu z okazji 100
rocznicy urodzin Gézy Gyóniego. In: Wegrzy w twierdzy przemyskiej w latách 1914—1915. Warszawa—Przemyál 1985.
61—74. o.
7 M.P. Hist. 391. A 8. honvéd gyalogezred 2. század parancsnokának jelentése. Hruszatyce, 1914. október 23.
8 M.P. Hist. 391.
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A vár egészségügyi ellátásáról a Molnár Archívum iratai igen keveset mondanak.
A várbeli kórházakban uralkodó állapotokról, az orvosok felkészültségéről, szakmai
tudásáról azonban a napló írója sommás véleményt alkotott. 9
A mostoha elhelyezési viszonyok, az alultápláltság is jelentősen csökkentették a vé
delem erejét. A legkiválobbnak tartott 8. honvéd gyalogezred hangulata, erőnléte
is „visszatetsző" volt. „Ma reggel Kozma [Kusmanek?] tbk. [tábornok] úr szemlét
tartott a táborban [az ezred szállásául szolgáló »laktanya« részben — L. I.]. Szégyeltem magam, midőn embercsoportok között menve hangos lárma, tisztelgés hiá
nya, a legnagyobb fegyelmezetlenséget árulta el. Altisztek vezényeljenek ilyenkor
vigyázt, vagy figyelmeztessék az embereket, a jövőben fenyíteni fogok — egész
alosztályokat. " 1 0
A források beszámolnak arról is, hogy a második körülzárás után (1914. november
8.) Przemyslben — fokozatosan — gyötrő fogalommá vált az éhség. 1914 végén az
egészségre is érezhető mértékben csökkentették az élelmiszeradagokat. Különböző
„lisztpótló" anyagok, pl. nyírfaliszt adagolásával próbáltak enyhíteni az szükséget
szenvedő alakulatok helyzetén. Igen sok feljegyzés arról tanúskodik, hogy az abrak,
széna és szalma hiánya miatt a lovak jelentős része fogatolhatatlanná vált, elhullott,
vagy vágóhídra került. (A lóhús felhasználására sajnos csak megkésetten kerítettek
sort. A ló „tisztelete" feleslegesen sokáig tartott.)
Az élelmezésről külön kell szólni. Az köztudott, hogy a második körülzárást meg
előzően a várból távozó ezredek jelentős mennyiségű élelmiszert (ruházati cikket,
gyógyszert stb.) vittek magukkal. A vár közelében, környékén megsebesültek, harc
képtelenné váltak értelemszerűen a várban maradtak. A távozó ezredek azonban a
vár területén tartózkodva a helyi tartalékokból éltek. A második körülzárás után
(november 8-tól) a vár védői — élelmiszer- és takarmánykószletek miatt is — hátrá
nyos helyzetbe kerültek. 11 (A sebesültek, harcképtelenek ezreiről, a velük való gondos
kodásról ezúttal ne essék szó.) A téli hónapokban az időjárási viszonyoknak nem
megfelelő elhelyezés, ellátás, élelmezés, a szinte állandó készenlét, a kimerülés
okozta (a ruházkodási hiányok miatti) betegség részleges, vagy teljes harcképtelen
séget okozott. Gyakori volt a fagyhalál is. 1915 január végétől az élelmezés terén lát
ványos rosszabbodás következett be. A viszonylag jól ellátott zászlóaljak (pl. a
8/II.) is riasztó jelentéseket írtak az ezredparancsnokságnak: „... az adagok kicsik.
A legénység panaszkodik, hogy nem elég." A 8. honvéd gyalogezred orvosfőnöke
borúlátóan állapította meg: „...a legénység nagy része lesoványodott, gyenge s ezért
fordult elő már a 3-ik haláleset fagyás miatt." 12 A további esetek elkerülése érdeké
ben javasolta, hogy „...az ezred legalább egy hét tartalmára a szolgálat alól felmen
tessék s a kimerült legénység magához térjen." 13 Molnár Elek alezredes, ezredparancs
nok utasította segédtisztjét, hogy az ezred minden egységénél az élelmiszerelosztást
fokozottan kell ellenőrizni, a visszaéléseket meg kell torolni. Rendelkezése értelmé
ben az „...élelmezési tiszt ezentúl minden élelmi készletet mutassa be kiosztás előtt...
Természetesen betegeknek teát, rumot, cukrot sürgősen küldje ki, hogy a félig meg
fagyottakat felmelegíthessük. Nem dézsmálják meg a szállítmányokat? Biztos
emberrel küldetni." 14 A betegséggel, éhséggel küzdő emberek között azonban egyre
kevesebb volt a „biztos ember", így aztán az élelmiszeradagok tovább csökkentek,
módosultak. A 8. honvéd gyalogezred — az ezred segédtiszt — ellenőrzése csak a szo
morú tények összefoglalására szorítkozott: „A kétszersült jóval kevesebb az engedé
lyezett 10 dekagrammnál. Megmértem: 20 gramm a súlya." 15
9 L. a napló vonatkozó részét (1915. február 16.), továbbá Lagzi István: „Magyar világ" Przemyálben. Néhány új
adat a przemyáli vár védelmének történetéhez. Tiszatáj, 1980. 3. sz., 73—84. o.
10 M.P. Múzeum Okregowe w Przemyšlu. Meldunki, notatki, szkice sytuacyjne dotyczace udziaíu 7 i 8 król.-weg.
putku piechoty w operacjach wojskowych w rejonie „Na Górach", Batycze na terenie IV obwodu obrony twierdzy
Prz&myál44.11.1914—31. 01.1915. (A továbbiakban: M.P. Hist. 395.) Molnár Elek alezredes, ezredparancsnok, a 8.
honvéd gyalogezred parancsnokának parancsa az I., II., III., IV. zászlóaljaknak. 1915. január 29. (Przemyál)
11 V.o.: Szabó: i. m. 124—126. o.
12 M.P. Hist. 395.
13 Uo.
14 Uo. Molnár alezredes értesítése Majzik főhadnagynak (ezredsegédtisztnek), 1915.1. 31. du. 8 h .
15 M.P. Múzeum Okregowe w Przemyálu. Akta dotaczace zaopatrzenie žoínierzy i oficerów w žywnoáé, ubranie,
sprzet. 27. 11. 1914—15. 03.1915. (A továbbiakban: M.P. Hist. 407.)
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Az alultáplált katonák (tisztesek), sőt altisztek és tisztek egy része ott, olyan mó
don szerzett magának élelmet ahol arra mód és lehetőség volt. Az efféle szabálytalan
ság — parancsmegtagadás — viszonylag ritkán jutott a magasabb parancsnokságok
tudtára. A megtorlás azonban szinte minden esetben rendkívül szigorú volt. A 8.
honvéd gyalogezred három honvédjét pl. két órai kikötéssel büntették, mert Žurawicában „illetéktelenül" élelmiszert vásároltak. A büntetést a várba való bevonulás
után, a pihenésül kijelölt időben — és helyen — hajtották végre.16 (A Molnár Archí
vum anyagában több hasonló vétségről, büntetésről olvashatunk. Voltak esetek,
amikor a „vétkeseket" az első vonal előtti területre kötötték ki. Ez a legtöbb esetben
halállal, vagy halált okozó sebesüléssel végződött.) A napló írója szerint a tiszteknek
sem volt mindig állásuknak, beosztásuknak megfelelő élelmiszertartaléka.17
A hiányos táplálkozás miatt a várbeli csapatok harci értéke, hangulata időről időre
változott. A Pod Mazurami és a Zalesie közötti tüzórparancsnok a katonák kimerülé
se miatt nem tudta időben és megfelelő gyakorisággal lőni az ellenség állásait. A ki
merültség egyre többet szerepelt a különféle jelentésekben.18 „Kedves Alezredes
Uram! Igen nagyrabecsült soraid folytán őszintén nyilatkozom. A III/2. zlj. [zászló
alj] f. hó 1915. február l-jén a Helicha-i előtérállásból azért lett felváltva mivel ki van
merülve s tönkre van menve. A zlj. mindössze 10 napi pihenőt élvezett, holott úgy volt
mondva, hogy a hó végéig pihenni fog. Jellemző az állapotra, hogy Pralkowcén
majdnem 200 ember maradt vissza (az őrségen kívül, ami 75 fő) mint harcképtelen.
Nekem úgyszólván egy egészséges emberem sincs. Hogyan fogunk mi az itteni nehéz
szolgálatot most újból állandóan ellátni, arról fogalmam sincs, mivel itt, fekvőhelyek
alig vannak, s a legénység állandóan a szabadba van. S ezt a teljesen kimerült legény
séget éjjel ébrentartanom, nappal pedig dolgoztatni nem lehet. [...] engem csak a legény
ségem általam igen jól ismert erőbeni állapota aggaszt."19 (Kiemelés tőlem — L. I.)
Az első számú ellenség változatlanul a betegség és az éhség maradt. Az egységek
élelmezése igen változó volt. A 8. honvéd gyalogezred egységei közül az „élelmeseb
bek" jelentős tartalékokkal rendelkeztek. Más, szomszédos egységek még jobb, „előnyösebb" helyzetbe kerültek. Molnár alezredes telefonjelentése szerint a parancs
noksága alá tartozó egységek élelmezése megfelelő: „...reggel-délben-este meleg,
de általában kevés. Kérem, ha lehetséges kieszközölni pótlékul több rizst. I t t lévő
19-esek sokkal jobban élnek, mert megtakarított burgonyájuk és káposztájuk van." 20
Az élelmezési nehézségek többnyire ezred- és zászlóalj szinten konzerválódtak. Az
orvosok is kettős szorításba kerültek. Javaslataik igen gyakran megvalósíthatatlanok
voltak (vagy annak minősítették őket). Dr. Bognár János, a 8. honvéd gyalogezred
orvosfőnöke 1915. január 31-én a következő jelentést írta: „Javaslom az ezred«
parancsnokságnak, hogy a beállott nagyfokú hidegre, a legénység lesoványodott vol
tára s ezzel szemben mégis megkövetelt és szükséges nagy teljesítményre való tekin
tettel kérje a várparancsnokságtól egészségi pótlék fejében hetenként és fejenként
egyszer 50—100 gr. szalonnát és 1/2 kenyér engedélyezését. Ez kb. elég lenne a legény
ség ereje és teljesítménye közötti különbséget a mostani hidegben kiegyenlíteni." 21
Az ellátás terén — a nehézségek ellenére — legalábbis a 8. honvéd gyalogezrednél
némi javulás következett be. Ám ez is viszonylagos volt. Az élelmiszeradagokat az
1915. február 25-i 68. sz. várparancsnoksági parancs értelmében módosították. Az új
rendelkezés szerint a korábbi „...300 gr. lóhús és 50 gr. lókolbász helyett, 150 gr.
marhahús és 100 gr. lóhús vételezendő fel és fogyasztandó el." 22 Az ezred I. zászlóaljá16 M.P. Hist. 396. (Egyéb jelzés nélkül.) V. ö. : M.P. Múzeum Okregowe w Przemyšlu. Rozkazy i dyspozycje wîadz
nadrzçdnych oraz pplk. Molnára dotyczace obrony twierdzy Przemyšl na terenie V I I I obwodu. 19. 11.1914.—17. 03.
1915. (A továbbiakban — M.P. Hist. 398.)
17 L. a naplóból az 1914. november 21-i, valamint az 1915. január 1-jei, továbbá a február 13-i bejegyzést.
18 M. P. Múzeum Okregowe w Przemyšlu. Meldunki i plany sytuacyjne dotyczace operacji wojskowych w rejonie
dowództwa grupy Helicha na terenie VIII. obwodu obrony twierdzy Przemyšl. 28. 01—17. 03. 1915. i bez daty. (A
továbbiakban — M.P. Hist. 399.)
19 M.P. Hist. 399. ; L. a naplóból az 1915. január 14-i, február 27-i bejegyzést.
20 M.P. Hist. 395. Telefon helyzetjelentés a 46. dandárhoz. BZWZ 1915.1. 31. 6 h 45 1 dut.
21 M.P. Hist. 395. Dr. Bognár Jánosnak, a 8. honvéd gyalogezred orvosfőnökének jelentése, 1915. január 31. 7 U .
22 M.P. Hist. 398. A m. kir. 8. lugosi honvéd gyalogezred 61. sz. ezredparancsnoksági parancsa. Przemyšl, 1915.
március 1.
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nál — a rendelkezések ellenére — összesen 1818 darab húskonzerv hiányzott. 23 A
hiány érezhető nehézséget okozott a katonák élelmezésében. (L. a táblázatot.)
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M . P . H i s t . 4 0 7 . A k t a d o t y c z a c e zaopatrzenie žoľnierzy i oficerów w ž y w n o á ó , ubranie, sprzçt.
2 7 . 1 1 . 1914 — 0 3 . 1915. A m. kir. 8. gyalogezred I. zászlóalj gazdasági h i v a t a l á n a k jelentése az
e z r e d p a r a n c s n o k s á g n a k . 1915. február 4.

A przemysli források egyértelműen arra utalnak, hogy a várbeli lóállomány hely
zete (tartás, élelmezés, egészségügyi ellátás) is válságos állapotba került. A széna,
szalma, abrak típusú takarmány „idő előtt" elfogyott, illetve a minimálisra csökkent.
A zsúpfödeles házak tetőzetéből, faforgácsból nyert silány tápértékú takarmány sem
segített a gondokon. Tüdőbetegségben, takonykórban, végelgyengülésben a lovak
ezrei hullottak el. A lovak egy részét levágták ugyan, de mégis jóval több maradt a
szükségesnél. A lóhús élelmiszernek való feldolgozása érdekében nem tettek megfelelő
lépéseket (sem a vágás, sem a feldolgozás nem a legmegfelelőbb időben, intenzitással,
előrelátással történt). A lóállomány mintegy felét már a második körülzárás után
élelmiszemek kellett volna feldolgozni, hiszen a takarmány kiegészítésére, pótlására
számítani nem lehetett. A lovakat még 1915 februárjában is kímélik, egy-egy ló na
gyobb szerepet kap a jelentésekben, mint maga a katona, az élő, harcoló katona.
A. lóhús, húskonzerv nem tartozott a legkedveltebb ételek közé, a szükség azonban
megváltoztatta az ízlést is. „Alezredes Úrnak alázatosan jelentem, hogy a levágott
lónak húsa fogyasztásra alkalmas. Semmi baj a szerveken, csak kimerülés. A másik
sappőr [utász] lovat szintén legjobb lenne a holnapi nap folyamán levágni gyengesége
miatt." 24 — olvashatjuk a 8. ezred állatorvosi jelentésében. A 64. számú várparancs
noksági parancs 11. pontja — többek között — tudatta az ezredparancsnokságokkal,
hogy a „...buszkowicei vágóhídról egy kis (barna) polgári ló f. hó [1915. február] 18-án
dut 5 h 301 kor Przemyál irányában elszaladt. Elfogás esetén ezen ló a fenti vágóhídnak
adandó át." 25 A várparancsnokság (a przemysli források szerint) végig kitartott a ló
állomány megkímélésének gondolata mellett. A várparancsnok — Kusmanek tábor
nok — a IV. számú védelmikörlet-parancsnokságnak 1915. február 15-én adott ren
delkezése értelmében a ló ismét „védelembe" került. „Egy följelentésből kitudódott,
hogy egy munkásosztag legénysége egy erőtlenített és kimerült lovat elvezették,
23 M.P. Múzeum Okregowy w Przemyšlu. Meldunki, notatki i szkice sytuacyjne dotyczace udziaíu 7 i 8 król.-weg.
puíku piechoty w operaejach wojskowych w rejonie „Na Górach", Batycze na terenie IV obwodu obrony twierdzy
Przemyál. 1. 02. 1915—í 6. 02. 1915. i bez daty. (A továbbiakban M.P. Hist. 396.) A m. kir. lugosi 8. honvéd gyalog
ezred I. zászlóaljának jelentése az ezredparancsnokságnak. 1915. február 10.
24 M.P. Hist. 396. Állatorvosi jelentés (1915. február eleje). V. ö. uo., Molnár alezredes parancsa az I., II., IV.
zászlóaljnak. West Žurawica, 1915. I I . 14. (Az ezred lóállományát vizsgálat alá vonták, mert takonykór betegséget
állapítottak meg.)
25 M.P. Hist. 398. A m. kir. lugosi 8. honvéd gyalogezred 56. sz. ezredparancsnoksági parancsa. Przemyál, 1915.
február 24.
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azt levágták és megették (kiemelés tőlem — L. I.). Én a bűnösök kipuhatolását elren
deltem és felszólítom az összes parancsnokokat, hogy alárendelt legénysége fölött a
kellő ellenőrzést gyakorolják, hogy hasonló hallatlan esetek többé [ne] ismétlődjenek.
Aláírás: Kusmanek sk." 26
Az élelmezés a továbbiakban is elsőrendű kérdés maradt. A vár helyettes parancs
noka, Tamásy m. kir. altábornagy 1915. március 6-i bizalmas parancsa szerint élel
miszer pótlékokat „...az egyes parancsnokok saját hatáskörben többé nem engedé
lyezhetnek. [...] A tisztek az étkezésben való mértékletességgel a legénységnek jó
példával járjanak elől."27 A „jó példa", a vár feladása előtti hetekben már nem segít
hetett a meglévő nehézségeken, rövid időre az időjárás is a védők ellen fordult.
Molnár alezredes, ezredparancsnok 1915. március 7-i jelentése szerint a Pod Mazurami és a helichai állásban lévő csapatok élelmezése megfelelő, bár a terepen 10—15 cm
a hótakaró. A jelentés egészségügyi része már figyelemreméltó: ,,... kórházban (kb.)
469 ember; przemyáli gyengélkedőben 157 ember; alosztályoknál gyengélkedő 275;
tegnap éjjel meghalt 1. összes beteg: 902 ember." 28 Az ezred orvosfőnökének jelen
tései jól érzékeltetik a „vég" előtti állapotokat: 1915. március 12-én 1022, 15-én
1088, 16-án 1091 fő beteget tartottak nyilván:

Zlj.

Kórházban

Hadosztály
Gyengélkedő
Alosztálynál
gyengélke
szobában
dőben

összesen

Utóbbi
kettőből
kimerültek

I.

83

22

36

95

236

95

II.

127

6

180

49

362

64

III.

110

2

78

37

227

40

IV.

136

20

7

122

284

62

összesen :

455

50

301

303

1109

261

M.P. Hist. 401. R a p o r t y dzienne o liczbe chorých zoînierzy 8 król. — wçg. pulku piechoty. 6.
03.1915 — 16. 03. 1915. A m. kir. 8. honvéd gyalogezred orvosfőnökének betegjelentése. Przemyél, 1915. március hó 14-én. Megjegyzés: A megbetegedések nagy része: kimerülés, fagyási
sebek, hörghurut és bélhurut. Dr. Bognár ezred orvosfőnök.

A „megfelelő élelmezés" formula azonban ellentmondott a valóságnak. A 73. számú
8. honvéd ezredparancsnoksági parancs (1915. március 15.) szerint (mely hivatkozott
a 83. számú várparancsnoksági parancs 5. pontjára) : „Az összes alosztályok által çv
nyers, vagy főtt csontok ezentúl összegyűjtendők és húsmaradványuktól lekaparandók. Az így megtisztított csontok az élelmezéshez pótlékul szolgáló igen tápláló
csontliszt készítése céljából az ezred élelmező tiszt által összegyűjtendők és felvétele
zésük alkalmából a várélelmezési raktár konzervgyárának beszolgáltatandók." 29
1915 márciusában a kenyérsütéshez egyre nagyobb mennyiségű „lisztpótló"
anyagot (pl. korpát, nyírfakérget) használtak fel, de még így sem lehetett kielégíteni
a minimális szükségleteket. A „vég" előtti napokon szinte köztudottá vált, hogy
26 M.P. Hist. 398. Kivonat a IV. Védelmi Körlet parság (parancsnokság) 1.915. II. 15.-iki eligazításából. 2. pont.
27 M.P. 398. A m. kir. 23. honvéd hadosztály parancsnokság 312/H. kt. 1915. Élelmi készleteknek a várélelmező
raktárba való beszolgáltatása. (Tamásy altábornagy bizalmas parancsa a 8. honvéd gyalogezred parancsnokságának.
Przemyšl, 1915. március 6.)
28 M.P. Hist. 398.
29 Uo.
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lóhúson és kevés konzerven kívül lényegében elfogyott a várbeli élelem. A napló
írója 1915. március 6-án borúlátó gondolatokat vetett papírra: „Bizony napjaink
nagyon meg vannak itt számlálva. [...] Itt nincs mit tagadni, közeledünk a véghez.
10-én utoljára vesznek fel élelmet a tiszti étkezdék, ezentúl már nincs mit felvételez A przemysli források arról is szólnak, hogy a katonák ruházata sem volt megfelelő.
Az időjárásnak, az igénybevételnek nem megfelelő ruházat miatt — bizonyíthatóan —
ezrével betegedtek meg a katonák. Kéz, lábfagyás, végkimerülés (igen gyakran orvosi
ellátatlanság) miatt harcképtelenné vált katonák százairól szólnak a korabeli jelen
tések. A lövészárkokban, előtérállásokban, előőrsi szolgálatban lévő katonák gyak
ran egyszer ettek naponta. Az ostromló orosz csapatok pedig egyre közelebb kerültek
a védelmi vonalakhoz. Több stratégiailag fontos pont, magaslat a cári hadsereg
ellenőrzése alá került. A vár életlehetősége is szűkült. Ahogy ezt sokszor leírták:
a ,,szörnyű vég" közeledett. A Kárpátokban folyó téli harcok Przemysltől 40—80
kilométerre rendre elakadtak. A katonák teljesítőképessége, „harci kedve" a mini
mumra csökkent. A lengyel, ukrán nemzetiségű katonák százával szöktek át az orosz
egységekhez. A szláv anyanyelvű m. kir. egységektől is igen sokan — több százan —
harci cselekmények nélkül, is megadták magukat.
A szolgálatra vonatkozó „elvek és szabályok" 1915 március közepén sem változtak.
Az állást az utolsó csepp vérig védeni jelszó természetesen semmit sem vesztett
jelentőségéből. Az erődök és az előtérállások környékén felállított tábori őrsök pa
rancsnokait külön kioktatták: „Ott senkinek sem szabad kényelmeskednie, mindenki
ébren, feszülten, szakadatlanul figyel, akkor nem lesz meglepve, őrszemek, összekö
tő járőrök, fülelők (mindig legalább 2 ember) egyike feltétlenül altiszt v.[agy] őrve
zető, esetleg, de személyes felelősség mellett személyesen ismert megbízható ember
legyen. Soha, semmi körülmények között sem szabad egyes embereknek bármi okból
is az állásokból akár hátra felé, akár előre tiszt eligazítása nélkül távozni, fegyver
nélkül meg pláne egy tapodtat sem szabad állásából tennie. Ez ellen vétőket le kell
lőni a szomszédoknak és ha ezt rosszul értelmezett emberiességből elmulasztják, ki
kell őket köttetni az állás vonalába, hadd pusztuljanak el. A kikötés belátás és ells.
[ellenséges] tűzhasználathoz mérten 10—20' nyi [percnyi]". 31
A „vég" előtti kirohanások sem hoztak hadászatilag értékelhető eredményt.
Molnár alezredes 1915. február 22-i jelentése szerint a február 18-ra virradó éjjel
„...a kirohanás és a 404 [magaslati pont] körüli harcokban saját részről 18 halott,
76 sebesült, 177 eltűnt, akinek legnagyobb része az éjjeli vállalkozásban mint sebe
sült és halott maradt a harctéren. Ezenkívül megsebesült 2 tiszt..." egy meghalt, egy
pedig az eltűntek listájára került.32
Az viszont történelmi tény, hogy az utolsó áttörés kierőszakolását a m. kir.
23. honvéd hadosztályra bízták, így ezúttal is a magyar zászlóaljak véreztek. A m.
kir. 2. honvéd gyalogezredből néhány száz fő tért vissza a sáncok mögé; A szegedi
5. honvéd gyalogezred egységeit is szörnyű veszteségek érték.
A m. kir. 23. honvéd hadosztályból 8500 személy tért vissza a várba. A lehetséges
védelem erői felmorzsolódtak, a védősereg ellenállása az alsó határig csökkent.
Az orosz tüzérség több fontos erődöt súlyosan megrongált, számos stratégiai magas
latot megszállt, megtartott.
A felmentő hadsereg 1915 márciusában minden várakozás ellenére sem érkezett
meg. A przemysli vár magára maradt. Kusmanek cs. és kir. gyalogsági tábornok, a
vár parancsnoka végül úgy határozott (bécsi engedéllyel), hogy meg kell próbálni a
lehetetlent. A várparancsnok parancsot adott arra, hogy Siedliska irányában 1915.
március 19-re virradó éjjel (hajnalban) még egy, koncentrált kirohanást kell végrehaj
tani. Az ellenséges ostromgyűrű áttörése esetén csatlakozni kellett volna a Kárpá
tokban lévő osztrák—magyar csapatokhoz.
Az utolsó kirohanást — a források szerint — erőtlenül, szakszerűtlenül készítették
30 L. a napló 1915. március 6-i bejegyzését.
31 M.P. Hist. 399. (1915. március 14.)
32 ü o .
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elő. A fáradt, rosszul irányított csapatok megsemmisítő veszteséget szenvedtekVoltak akik árulásról, szándékos tévedésről írtak, beszéltek.
A przemysli vár sorsa a külső és belső okok miatt megpecsételődött. A parancsnok,
Herman Kusmanek gyalogsági tábornok engedélyt kért a vár feladására, kezdetét
vette a hadianyag, irattár megsemmisítése, felrobbantották a vár védőműveit, a
lóállomány egy részét leölték. A legendás vár 1915. március 22-én a cári orosz csapa
tok kezére került. A „vég" előtti hét napjairól viszonylag kevés információnk van.
Az azonban tény, hogy az értékek, iratok stb. megsemmisítésére kiadott várparancs
noksági parancsot több egységnél nem hajtották végre, a Molnár Archívum Prze
myálben őrzött iratanyaga is „mulasztásból" menekült meg, maradt ránk. 33
Az utolsó — hadifogságba indulás előtti — napok egyike adott alkalmat és módot
arra, hogy péterfalvi Molnár Elek honvéd alezredesnek, a 8. gyalogezred parancsnoká
nak Dworski utca 4. szám alatti lakásán a padló alatt rejtsenek el az ezredek tevékeny
ségére vonatkozó dokumentumokat, feljegyzéseket, újságokat. (Azt feltétlenül meg
kell említeni, hogy a dandár-, ezredirattár egy részét elrejtő személy neve, beosztása
a mai napig ismeretlen.) Az elrejtett iratok jellegéből, a megmaradt naplók, feljegy
zések szövegéből arra lehet következtetni, hogy a dokumentumok tulajdonosa —
írója, részben kezelője, továbbítója —, az ezred, dandár „mindenese", tehát feltét
lenül segédtiszt, főhadnagyi, vagy századosi rendfokozatú (esetleg távíró, telefon-,
hírszerző ügyekkel megbízott) tiszt volt. A jelenleg ismeretlen tiszt meghitt barátság
ban volt a przemysli Tábori Újság főszerkesztőjével, Molnár Kálmán főhadnagygyal (századossal), Majzik főhadnaggyal (századossal), a m. kir. 8. honvéd gyalog
ezred parancsnokának, Molnár alezredesnek a segédtisztjével, valamint az ezred
parancsnokkal, Molnár Elekkel is. Az ezredparancsnok több személyes levele, me
lyeket otthonról kapott, illetve elküldeni szándékozott; továbbá a Molnár ezred
parancsnokhoz, (rövid ideig dandárparancsnokhoz) küldött napló bizonyosan nem
Molnár alezredestől származik, a kézírás is erre utal.
A przemysli Dworski utca 4. szám alatti lakásban elrejtett iratok, dokumentumok
— a Tábori Újság valamennyi példánya — valakinek igen fontosak lehettek. Erre
utal az is, hogy 1923-ban magyar tiszti küldöttség(?) utazott Przemyslbe, több erőd,,
erődmaradvány átkutatása után szemlét tartott a Dworski utca 4. szám alatt,
Molnár alezredes egykori lakásában (is). Jan Rožanski przemysli helytörténész
szerint az 1960-as évek elején a Dworski utca 4. szám alatti házban felújítási mun
kálatokat végeztek. Sok óv után, ekkor került elő az elrejtett (s oly kitartóan keresett)
anyag, mely a Przemysli Nemzeti Múzeum (Múzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
w Przemyšlu) Molnár Archívumában található. 34
Az ismeretlen magyar honvédtiszt kézzel (ceruzával) írt naplója ezúttal kerül
teljes terjedelmében közlésre. (A segédtiszt minőségben írt, vezetett ,,noteszok",
a telefonon beérkező és telefonon továbbított üzenetek, parancsok közzétételétől —minimális forrásértékük miatt — ezúttal eltekintettünk. 35 A Przemysli Nemzeti
Múzeum Molnár Archívumában olvasható magyar anyag teljes, szakszerű feldolgo
zása befejeződött, publikálásra vár.
XI. 6.
11 óráig aludtam, igen hideg idő volt.
XI. 7.
A délelőtt elég jól telt el, nem mentem ki lovagolni m e r t megint v á r t a m , hogy leveleimet repülő
gép elvigye.
Délben az ebédnél igen lelkes tanácskozást t a r t o t t [ u n k ] . . . volt valami a levegőben. Richtig
33 M.P. Múzeum Okregowy w Przemyálu. ïtfotatki „ppik. Molnára" (Notatnik wym.: 14x19,5 cm.) bez dat. (A
továbbiakban: M. P . Hist. 406.)
34 M.P. Múzeum Okregowy w Przemyšlu. Notatki nieznanego autora (A továbbiakban : M.P. Hist. 402.) L. még:
M.P. Múzeum Okregowy w Przemyšlu. Notatki dotyczace obrony twierdzy Przemyšl na terenie obwodów IV i VIII.
(A továbbiakban M.P. Hist. 403.) A felújítási munkák során került elő az ún. Molnár Archívum anyaga, valamint a
Przemyálben kiadott Tábori Újság valamennyi példánya. A kutatásaimhoz nyújtott segítségért dr. Antony Kunysz
múzeumigazgatónak, valamint mgr. Janina Burzynxka múzeumi osztályvezetőnek tartozom köszönettel.
35 A naplóban szereplő nevek, beosztások, földrajzi nevek egy részét a szövegben sikerült feloldani, jelentős részüket
azonban nem. így csak a bizonyosra vehető neveket lábjegyzeteltük. A dátumbeli tévedéseket (XI. 8., 11., 5.) feloldani
nem tudtuk, hiszen a napló értelemszerűen folyamatos.
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kiráncigáltak ebéd u t á n az ágyból és Molnár Laci 3 6 u t á n kellett építenem akinek az lett volna a
feladata, hogy a hads.[ereg] által hátrahagyott betegeket ...behozza, de ezeket az oroszok m á r
elszállították. Nagy hercehurca u t á n az ezr.[ed] bevonult.
XI. 8.
Igen fáradt voltam. Feltettem magamban, hogy tekintettel arra, hogy vasárnap van, el fogok
menni a templomba, de a végén még sem mentem el, hanem a térzenét hallgattam.
Délután a helyes kis lánykával sétáltam akit még az előző ostrom alatt 3 7 ismertem meg.
E g y huszár alatt beszakadt a fedezék...
XI. 11.
Az egész napon á t lázasan v á r t u k az estét, hogy csapatainkat az állásból kivezethessük. Végre
este a parság [parancsnokság] Nizankowicébe ment ós én egyedül maradtam 3 emberrel. A ház
kiutalása u t á n én is lementem a p a t a k mellé és az egész éjszakát ébren töltöttem. 3 órakor reggel
hazamentem Nizakowicóre és o t t voltam Ő óráig, onnan pedig kocsin Przemyálbe.
XI. 5.
Alig keltem fel, még ki sem voltam teljesen pihenve ós elmegyek az osztaghoz, amikor arról érte
sítenek, hogy Nizakowicei vasúti hídhoz kell mennem az összeköttetés helyreállítására. Gyorsan
felültem 3 emberrel az autóba ós kimentem. A híd körüli munka lázasan folyt, az egész falu
lángokban... Gyorsan elvégeztem munkámat és útközben egy sebesült tüzért szállítottam be a
kórházba.
XI. 9.
Kilovagoltam, utánna pedig bolondoztunk a lányokkal. Ma adtuk be a kitüntetési javaslatokat.
Délután haza írtam, azután pedig [sétáltam] az utcán. Vacsoránál igen jól éreztük magunkat,
vendégünk volt a Niki t b . [tábornok] egy igen kedélyes, olyan igazi bácsi. Tegnap lopták el
Göncz [sic!] 38 kancáját. Délután még moziban is voltam. Ma j ö t t meg a dicséret, az elmúlt har
cokban teljesített jó működésemért.
XI. 10.
Až egész nap minden különösebb nélkül telt el. Ma kezdtük meg az ezred kiképzését,
XI. 11.
Igen elfáradtam a lovaglás alatt, lovam megbetegedett és egészen felütötte a csüdjót. Ebédnél
k a p t u k meg az ellenség... helyzetét mely szerint o t t van a körülzárolásnál.
XI. 12.
B o m b á k a t meg kell [olvashatatlan szavak — L . I . ] , mert az ell. [ellenség] visszadobja, de a paraszt
nem hiszi el, hogy u t á n n a kapna. Nálam volt a Mici.
XI. 13.
Igen korán kellett felkelnem m e r t kirohanás volt észak felé. K o m a [kommandó —L.I.] csoport
hoz voltam beosztva, minden kifogástalanul működött. Nagyon fáradtan éjjen 2 [órakor] jöttem
haza. 2 Bombát dobtak a városba.
XI. 15.
Tekintettel a vasárnapra ma pihenőt t a r t o t t u n k . Délelőtt térzenénél voltam dacára a zuhogó
esőnek. Délben pedig szolgálatba léptem.
Úgy látszik, hogy az oroszok Galíciában sorozást t a r t o t t a k , m e r t a tegnapi foglyok kőzött
egynéhány polgári egyént fogtunk a fedezékben teljesen felszerelve a mi felszerelésünkkel.
A tegnapi ütközet igen szép volt, különösen a L é t a y csoport előnyomulása a hol az emberek
remekül használják már a gyalogsági ásót, alig lehetett őket látni. Az idő is nagyon kedvezett,
reggel nagyon hideg volt, egész n a p hideg szél, de nagyon tiszta volt [az égbolt] úgy hogy remek
megfigyelés volt lehetséges.

36 A przemyáli forrásokból adódóan ismeretlen rendfokozatú tiszt, aki a napló írójának barátai közé tartozott.
Valószínű, hogy főhadnagyi (századosi) rendfokozatú tisztről van szó. (Valószínűsíthető, hogy Molnár Kálmán fő
hadnagyról írt a szerző. A jelenlegi források ezt a feltételezést csak másodlagosan erősítik meg.) László keresztnevű
tiszti —zászlósi —rendfokozatú egyénkből a napló írójának környezetében több is volt: Lackovics László, főhadnagy,
Kellenstök László főhadnagy, Návay László tartalékos zászlós.
87 A przemyáli várat a cári orosz csapatok az első világháborúban első ízben 1914. szeptember 26-tól október 8-ig
tartották körülzárva.
38 Dr. Göcze Bertalan főhadnagy, hadműveleti tiszt. Néhány írása megjelent a Przemyélben kiadott Tábori Újság
ban.
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Tegnap egész napon át erős tüzérségi tűzben volt a Zala ga [sic!] a hol holnap erődítési m u n k á 
latoknak kell folynia.
Ma egy óriási dicséretet k a p t a m a tegnapi összeköttetés végett.
XI. 16.
Délelőtt a 7. és 8. ezred összeköttetését állítottam helyre, a [olvashatatlan szó — L.I.] vonalát
erősbítik meg.
6 órakor eljött a Mici és nagy cénát csinált, hogy tőlem beteg lett, a végén kilöktem.
E s t e igen jól éreztük magunkat Laci 39 játszott, Kálmán 4 0 szolg.[álatban] volt és fentmaradtunk
12 óráig.
XI. 17.
A Kegy. úrral [Tamásy Árpád altábornagygyal —L.I.] Krawnikin voltam a munkálatokat meg
nézni a m i t a 7. és 8. e. [ezred] csinál, utánna Lacinál 41 voltam ebédelni.
Tegnap az oroszok egy magyar kiáltványt t e t t e k az előőrsök nappali állásaiba: [valójában
1914. november 16-án az oroszok hangszórókon keresztül felhívást intéztek a magyar katonák
hoz —L.I.]
Magyarok !
Az osztrák birodalom Németországgal együtt kijelentett Oroszországnak háborút és mind a
k e t t ő betört orosz földre.
A vitéz orosz hadsereg nemcsak az egész vonalon, de kizavarta is őket Oroszországból. Azután
á t m e n t utánnuk az osztrák és német határon és most győzelmesen megy Budapest, Bécs, Krakkó,
Berlin felé. Halics, Lemberg, Jaroslaw és néhány németországi város már a Nagy Orosz Cár
birtokában van.
Mikor a győző oroszok átmennek a Kárpátokon túl és meghódítják Przemyslt, ők lesznek az
egész osztrák—magyar birodalomnak az urai.
Magyarok ! A t i szép hazátoknak és t i magatoknak sorsa van a t i kezetekben. Mikor t i küzdetek az osztrák—német érdekekért, t i játszatok a t i sorsotokkal. Hetven óv ezelőtt t i küzdöttetek
már nem egyszer az osztrákokkal, de sajnos akkor Oroszország szövetséges viszonyban volt az
osztrák birodalommal, segített neki ós Debrecen mellett hosszú időre volt betemetve a magyar
függetlenség. E z volt a nagy történelmi hiba amiért Oroszország drágán fizetett. A jelen háború
ban az orosz hadsereg kijavítani fogja s a magyaroknak függetlenségét és a szabodságot hoz.
A szabadság órája ü t ö t t már! I t t az idő most vagy soha! Fogjátok a fegyvert az oroszokkal
együtt és az osztrák-néniét járom lesz megsemmisítve. Az oroszok nem akarják Magyarországot
meghódítani. Oroszország a nélkül is igen nagy. Magyarország az oroszoknak nem kell. Semmit
ami jogosan Magyarországé a győző oroszok nem vesznek el tőlük. De a magyarok kötelessége
segíteni az oroszoknak, hogy a német járom tönkre lesz téve. Éljen a szabad, független Ma
gyarország! Éljen a nagy Oroszország! Ezelőtt vagy 8 nappal úgynevezett b a n d á k a t alakítot
t u n k , feladatuk lett volna gyújtogatni, de különösen az ellenség vonatait 4 2 zavarni. Eredmé
nyük vajmi kevés. Kivéve egyet aki civilben burgonyát adott el az oroszoknak és elég jó jelentést
hozott.
XI. 18.
A del. [délelőtt] minden nevezetesség nélkül, igen erősen fájt a gyomrom h á t lefeküdtem és ott
hon ebédeltem.
Tegnap a repülős nem t u d o t t elmenni. 4 3
Egész nap arról volt mindig szó, hogy kirohanás lesz.
Az oroszok erdőben este úgy jeleznek egymásnak mint a vadgalambok. Az oroszok az előző
ostrom alatt a várat úgy közelítették meg, hogy sátorlap a l a t t áztak és fejükre szalmacsutakot
tettek.
E s t e egy alsóst játszottam és 11-kor haza mentem. Hazamenetkor a Laci 44 egy hosszút és
széleset magyarázott a tevékenységéről, egyben gratulált a signus[!] Iaudishoz, de az alapját
nem magyarázta m e g .
39 L. a 40. sz. jegyzetet.
40 A przemyéli források szerint — valószínűleg — Almási Kálmán főhadnagyról van szó. Mások szerint Molnár
Kálmánt kell érteni a név alatt. (Molnár Kálmán később a pécsi egyetem jogi karán tanított. Przemyélben a Tábori
Újság szerkesztője volt, főhadnagyi (századosi) beosztásban szolgált. V.o.: István Csapláros: Géza Gyóni — poeta,
žoínierz. In: Wegrzy w twierdzy przemyskiej w latách 1914—1915. (Bed. István Lagzi) Warszawa—Przemyél, 1985.
80. o.; Molnár Kálmán: Magyar élet és irodalom Przemyélben 1914—1915-ben. „A Tábori Újság", Eger, 1924. 32. o.
41 L. a 36. sz. jegyzetet.
42 Az ellenség szállító járműveinek (fogatainak) zavarásáról van szó.
43 Przemyél közelében lévő hurkoi tábori repülőtérről időről-időre felszálltak az osztrák—magyar hadsereg ide
telepített (futárszolgálatra és felderítésre beosztott) osztagának gépei. A két körülzárás alatt a repülőgépek tartották
a kapcsolatot a külvilággal. (A rádiókapcsolat csak a legfontosabb információkra vonatkozott.)
44 L. a 36. sz. jegyzetet.
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XI. 19.
Délelőtt Krawnikin voltam, igen kellemesen elbeszélgettem Kaszával. 4 6 Délután 3 órakor k a p t u k
meg a rendelkezést a holnapi kirohanásra, igen késő volt m á r nemhogy még az nap valamit dol
gozni lehetett volna. Most már sötétségbe kerültünk volna, így h á t elhatároztuk, hogy reggel
korábban indulunk.
Délután nálam volt a Mici és csak későn ment el.
Ma volt az első erős havazás«
XI. 20.
Reggel l h indultam igen erős havazás mellett, ketten úrasan fiákerben a mely azonban Kuschel
[sic!] előtt befordított az árokba, most egy nagy darabon gyalog mentem a míg Laci 46 rosszul
nézte a térképet ós az egész parancs meg lett változtatva. Nagy kínok között j u t o t t a m el a
W[erk] VI.-ig, onnan a Helichara i t t találkoztam Kommaval [kommandóval]. Építészem egész
n a p igen rosszul működött mert igen sok szakadás volt. 47 Igen sokat fagyoskodtam, igen erős ós
hideg szól volt de a téli tájék nagyon szép volt. Járőröm erős gyalogsági tűzbe került.
Este l l n 4 5 1 1 jöttem csak haza mert a rendes úton nem lehetett jönnöm mert a tüzérek elfog
lalták az u t a t igen sikos lévén mind lecsúsztak az árokba így nekem Pikulicón [keresztül] kellett
haza jönnöm.
XI. 21.
Reggel 4 órára csak egyszerre beállít az a bolond Kálmán 4 8 a k é t nővel hogy én adjak neki valami
ennivalót magam is éhes voltam mint a farkas h á t nagy k u t a t á s után végre valami konzervet
találtunk és azt megmelegítve ettük meg.
Déli 12 h ig aludtam, a Dezső meg a Laci 49 is nagy hűhóval fogadott, tegnap nagy lebaszások
voltak. Nekem ma egy jelentést kell írnom a tegnapi működésemről.
i A Ruzs-féle kocsi békésen lett elintézve, most még a jelentésem van hátra. A bakáink puskára
tették a sapkát és ha az orosz nem talált, hibát jelzett Nirankowicénél [sic!].
Délután csak egyszerre beállít Mici, i t t maradt pár percig ós megígérte, hogy éjszakára újból
eljön. E s t e eljött itthon vacsoráztam vele.
XI. 22.
8-ig aludtam ós 1/2 11 lett mire elkészültem. Igen szép n a p volt. Délben nagy elit ebéd, a hol
Tamásy egy igen szép beszédet mondott. Kusmanek [várparancsnok] 5 0 gyengén, de igen meg
hatóan és szívből jővően válaszolt, valami 150 lehettünk az ebédnél, 4 óráig t a r t o t t .
Ma nagy győzelmi hírek.
A tőlem k é r t jelentós nagyon bosszantott.
A X I W.-nél [Werk-nél] 81 egy újonnan ide rendelt [olvashatatlan szó —L.I.] Zlj. fegyver
nélkül közelítette meg a [vár] védőket hogy adják meg magukat, de a parancsnok csak úgy volt
hajlandó elfogni őket, ha fegyverüket is hozzák, tűzben vissza is mentek érte.
Egész éjjel 1/2 2-ig voltam fent Göcze zongorázott, Laci 62 hegedült.
XI. 23.
Délelőtt megcsináltam jelentéseimet. Orosz teljesen téves és szabályellenes nézeteit fejtette ki a
telefonnál. A 7. és 8. e.[zred] megint k u n t dolgozott. Ma ismertem meg Pergert a ki egy önző nem
egyenes jellem. Mindig csak a maga személyét szereti előtérbe tolni, annak köszönhetjük is a
a múltkori scémákat a miért... Kegy úr 6 3 [olvashatatlan szavak —L.I.] füle [olvashatatlan sza
vak —L.I.] a vége pedig az lett, hogy össze szidták mert úgy felizgatta a sok intézkedésével.
A mi vezérkarunk még mindig nem t u d szakítani a bókében megszokott ellenőrző és üres fejű
gondolkodásával, senki sem akarja belátni, hogy sem az egyiknek sem a másiknak nem dolgozunk
hanem egy magasabb cél lebeg a szemünk előtt, míg ellenben ők [osztrákok] saját kényelmü
ket tartják szem előtt, még mindig nem t u d n a k a külségekkel szakítani és mindig a kicsinyességekben keresik a nagyot. H a ők kellő időben intézkednek úgy derék csapataink feltétlenül teljesíteni
fogják feladataikat. Pl. most a mikor az agyoncsigázott embereinknek egy kis pihenőt lehetett
volna adni, hogy egy kicsit magukhoz jöjjenek, kikergetik őket ásni, sőt egy pár nappal előbb
harcszerű ásást akartak rendezni ellenséges tűzben csupán azért, hogy fölöslegesen kitegyék őket

45 Kasza Dezső százados értendő a név alatt.
46 L. a 36. sz. jegyzetet.
47 Valószínű, hogy a telefonvonalakért felelős tiszt a napló szerzője.
48 L. a 40. sz. jegyzetet.
49 L. a 45. és a 36. sz. jegyzetet.
50 Herman Kusmanek altábornagy, majd a gyalogsági tábornok, a vár parancsnoka. Életrajzára vonatkozóan I.:
Tábori Újság, 1914. november 25. (43. sz.)
51 A przemyáll Duúkówiczki-i főerődről van szó.
52 L. a 38., valamint a 36. sz. jegyzetet.
53 Valószínűleg Tamásy altábornagyról van szó.
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veszteségnek, őrültség lett volna!!! A mi hads.[eregünk] soha nem lesz háb.[orúra] kiképezve,
mert mindig parádékban fogják a főkiképzési ágazatot keresni.
Ügy vagyunk a tüzérségünkkel is. Az egy kis lejtőn nem tudja ágyúit felvinni, mert nem tudja
lovait kellőképpen behajtani, így történt, hogy a múltkori kirohanás alkalmával a Zsuku [sic!]
este 5 h indult el haza és másnap délután 4 h kor érkezett meg.
XI. 24.
Igen jól aludtam, tegnap meglehetősen, elmentem haza, este zongorázott Göcze.5* Most megint
kezdik behozni, hogy az összes tiszteknek i t t kell tartózkodni. Tegnap délben végre elvitte a
repülős a leveleinket, elutazása előtt megbeszéltük vele, a nagy győzelmi hírekről adjon nekünk
értesítést és pedig ha minden igaz úgy „Glatt gelandet", „Leicht habariert", „Schwere H a b a r i e "
[sic!]. Nagy örömmel fogadtuk az értesítést, hogy „Glatt gelandet" a mi d u t . [délután] 6 h kor
érkezett.
Ma van a leghidegebb a mi még eddig volt del. [délelőtt] 9 h kor 14°/ [Celsius].
7. 8. e. [ezred] erődítési munkálaton.
Délután igen sokat és jól aludtam, most a friss levegő nagyon jót t e t t ugyanis Kaszánál voltam
kint beszélgetni.
Este Laci 5 5 természetének megfelelően újból megpróbálta [a] k á r t y a p a r t i t összeveszíteni.
Máma az a hír járja, hogy Lemberget az oroszok kiürítik. Magyarországban már megint bent
vannak [az oroszok] ami általános elkeseredést szült.
XI. 25.
Máma valamivel melegebb volt nem mentem el lovagolni mert nem a k a r t a m összefázni. Dél
előtt reggeli u t á n 21.[ez]-tem. Sehonnan semmi új hír nincsen. Az erők még mindig nem nyomul
nak elő hanem kemény harcban állnak az oroszokkal. Tegnap 12 ember mindkét lábát amputál
t á k mert megfagyott, úgy szintén az oroszok egy része előretolt rajvonaluk Pralkowce előtt
szintén megfagyott. (...) télre felszerelve ezek a szegény emberek [magyar honvédek —L.I.]
még kesztyűt sem kaptak, minden egyes embernek van egy rend meleg fehérneműje, holnap
pedig bokakötővel lesznek ellátva... Máma még béke hírek is jártak, amiket állítólag a császár
visszautasított volna.
A mai napon nem t u d t a m hitelt adni... a nagy győzelmi híreknek, mert ha igazak volnának
úgy ez döntést jelentene Orosz—Lengyelországban, ami pedig nem áll.
Máma Laci 56 részben tájékoztatott megjegyzéseiről amit jelentésemre írt.
XI. 26.
Megnéztem a repülő teret és hangárt.
Dut. [délután] egy víg zsidó lovaglás volt melyen Révay 5 7 megszökött.
XI. 27.
A holnapi nagy [olvashatatlan szó —L.I.] készülünk Göczével [sic!] 58 Üjból megfagyott 2 ember
a 8. ezredből. Már olyan rosszul állunk szalma dolgában, hogy m á r a háztetőket kezdik lebontani.
Az oroszok Nizankowicén a vasúti sorompónál felakasztottak egy egyenruhába öltözött katonát,
valószínűleg egy, a kiküldött bandákból.
Ma egy erőszakos felderítés volt Brilince felé. A W[erk] III. 5 9 előtt megtámadták az előőrs
vonalat is a W[erket] lőtték ágyúval. Egész nap nagy lárma és katonazene volt hallható Nizankowicéből. Igen erősen deprimált az a hír, hogy az oroszok már megint az országban [Magyar
országon] vannak, annyi különféle hír kering arról, hogy tulajdonképpen az ember maga sem
t u d eligazodni.
XI. 28.
Dél előtt az a hír járta, hogy holnap kirohanás lesz de aztán elmaradt. Minden jel arra vall, hogy
minket az orosz ostromolni akar.
Vacsorát adtunk, igen jól éreztük magunkat, zeneszó, fényes világítás, nagyszerű menü u t á n ,
de nem felejtkeztünk meg megemlékezni arról a szegény bakáról [aki] könnyű cipőben táb.[ori]
őrségen áll.

54
55
66
57
58
69

L. a 38. sz. jegyzetet.
L. a 36. sz. jegyzetet.
üo.
Révay Kálmán főhadnagy.
L. a 38. sz. jegyzetet.
A III. számmal jelzett Lužyce-i erődről van szó.
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XI. 29.
Tegnap orosz postakocsi a helyett, hogy Medykára ment volna Przemyslbe hajtott be vágtába.
Ma térzene. 60 E r ő s ágyúzás északon... A 2. orosz ezred t á m a d o t t a Mogillára, de vissza lettek verve.
XI. 30.
Beteget jelentettem mert erős influenzám volt. Erős ágyútűz délen és északon. Északon kiroha
nás a W[erk] X és Xa 8 1 felé K o m m a [kommandó] csoport és a 8. ezred. Del [délelőtt] l l h kor azon
sürgöny, hogy előreláthatólag m a sok sebesült. Ugyanis az oroszok úgy látszik nehéztüzérségüket
akarják o t t elhelyezni. Tegnapi nagy rádiógramm, győzelmekről és Hindenburg előléptetéséről,
egyben fogadja [ti. Hindenburg — L . I . ] , hogy addig tartozik minden ember harcolni a míg az
utolsó orosz el nem pusztul.
Awramowics holttesténél 28 muszkát végeztettem ki ugyanolyan módon a hogy Awramowicsot
[Anwaramowicsotî] gyilkolták meg (Janowónál). 62
XII. 1.
l l n felé nagy durrogásra ugrottam ki az ágyból, repülőgépek (3) 27 bombát dobott le a városra,
óriási ribillió, minden épkézláb ember lőtt, tisztiszolgák a háztetőn kéményekhez támaszkodva
őrülten lövöldöztek.
A tegnapi kirohanás siralmas volt, a 8. e.[zrednek]l óra a l a t t 120 sebesültje volt, 4 oldalról ke
rült t.[üzérségi] tűzbe, úgy ülték a bakát mint a csikót.
Még t ö b b [vesztesége —L.I.] volt a 85. ddr-nak [dandárnak]. Ma a 7. e.[zred] Magurán [sic!],
1 halott 9 sebesült.
XII. 2.
A repülőgépek újból i t t keringettek, egy néhány bombát is ledobtak de semmi eredménnyel.
D u t . [délután] a repülőtéren voltunk egy repülős közeledett Žurawica 63 felől krbl [körülbelül]
3000* [lépésről] egy bombát dobott le, meg akarta nézni a becsapódást de igen messze volt.
XII. 3.
Az ellenséges repülőgépekről ledobott felhívást figyelmeztetett, hogy az oroszok Mikulás napra
ugyanis 19-ére a vár kulcsait a cár lábai elé fogják rakni.
Bécsből figyelmeztettek, hogy a jövő kirohanásnál elővigyázatosabbak legyünk, mert elfogták
[az oroszok —L.I.] a rádiótáviratot [hogy a honvédek —L.I.] az utolsó kirohanás alatt tétlen
séget m u t a t t a k . Dut. [délután] rögtön itélő eljárásnál a hol felmentő ítéletet hoztunk, jobban
mondva a vádló elejtette a vádat. Repülő felderítés szerint északon semmi mozgást nem látni
csak hídveróst és hídfőépítést látni. .
Az Uzsoki szorost befútta a hó közlekedést rajta nem látni.
120 Kor.[onát] vesztettem a kártyán.
XII. 4.
Révay 6 4 vaskorona rendet k a p o t t . A német főhadiszálláson konferencia a melyen a trónörökös
Tina és Konrád vett részt újabb 6 mlld [milliárd] Kor. [korona] hadiköltség. A szegedi hdb-ság
[hadbíróság] rádión adja nekünk a sürgetéseket.
Tamásy még mindig reméli, hogy már rövid időn belül fel fog szabadulni a mi az ossz benyomás
szerint lehetetlenség. Borús n a p lévén ellens.[éges] repülőgépek ma nem mutatkoztak.
XII. 5.
E g y bomba Siedleckán [Siedliskán] bevágott a tiszti étkezdébe, két könnyű sérült. Igen szép
volt a tölcsére a mit Krawnikinál láttam. A 910-esek be vannak kérve századosra [századosi
rangra vannak felterjesztve — L . I . ] .
XII. 6.
Csak délben keltem vasárnap lévén.
Délután csúnya esős idő.
XII. 7.
8. e.[zred] Hurkánál 6 5 a 7. e.[zred] Jaksmanicenél dolgozott.
60 Przemyáli katonai hagyomány volt, hogy a várban állomásozó ezredek zenekarai szabadtéri koncertet, azaz tér
zenét adtak.
61 A X. számot viselő orzeehowcei főerődről és segéderődjéről van szó.
62 A przemyáli források az eseményről nem tesznek említést.
63 Žurawica a przemyáli vár egyik legfontosabb bázisa volt, elszállásolásra alkalmas katonai barakkok és élelmiszer
raktárak voltak a község területén.
64 L. az 56. sz. jegyzetet.
65 A hurkoi tábori repttlőtért kell érteni.
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XII. 8.
Meglátogattam megint Kaszát 6 6 Siedliska felé [menve].
8 n -kor k a p t a m meg a parancsot a kirohanásra.
XII. 9.
Alig aludtam 2 h -kor keltem, 3 h -kor indultam a Helichára... délben előrementem... támadásra
j ö t t parancs olyan ellenség ellen a mely sorokban volt beásva, állása drótakadályokkal és farkasvermekkel megerősítve. Tüzérségi tüzet nem kaptunk, annál többet a Divéky [Dobák?] csoport
a kivel csakhogynem nem lehetett az összeköttetést megtalálni. Este a ddr [dandár] parancsnok
ság az útkereszteződéshez j ö t t hátra a 420 + -ig északra a hol 10 h kor k a p t u k meg a par.[ancsot] a
holnapi napra mely szerint a csapatok harchelyzetükben éj jeleznek, a t á m a d á s 6 30 *kor folytatan
dó, a tüzérség a tüzet napfelkeltekor megkezdi. 12 b kor visszamentem a Helichára, a hol éjjeleztem. Szép és kísérteties volt a tüzérségünk reggeli lövése a mivel az előnyomló ezredet pász
t á z t á k végig.
XII. 10.
A harc szürkületkor újból kezdetét vette, ón csak 7 óra után keltem a Helichán, mert nagyon
fáradt voltam. Csapataink a Komma [kommandó] csoportnál egy t a p o d t a t sem... t u d o t t na
gyobb teret nyerni. [...]
Este nagyon nehezen ment a bevonulás. Divékit [Dobákot?] nem lehetett megint megtalálni.
Sebesültek száma 2 napról k b . 700-ra rúg.
XII. 11.
Pihenő.
XII. 12.
7. 8. e.[zred] munkán... Autón mentem ki.
XII. IS.
Ma egy gömöri paraszt kocsival j ö t t le és r u h á t hozott a fiának.
Del. [délelőtt] térzene.
XII. 14.
Helichán voltam a harisnyámért a mit [olvashatatlan szó —L.I.] az utolsó kirohanásnál kint
hagyott, de nem k a p t a m meg. Lázasan várjuk a hadsereg megérkezését megint.
Az ezredeket készelétbe helyezték.
XII. 15.
Megint kirohantunk ugyan azon séma szerint mint a múltkori, avval a különbséggel hogy a bal
oldal — Fedropol felé szabad maradt. Az előnyomulás nehezen haladt előre m e r t az oroszok
Sribenycát [ ?] most még jobban megerősítették délután 1 és 2 óra között az ellenség megkerülte
balszárnyunkat és [olvashatatlan szó —L.I.] őrnagyot h á t b a t á m a d v a teljesen szétverte. Ezek
u t á n a főcsapatot is h á t b a t á m a d t a 1/2 zlj [zászlóalj]. Úgy hogy egész csoportot hátra kellett
vonni újból csoportosítani a mire a h a [hadosztály] parság [parancsnokság] v a k sötét éjszaká
ban új t á m a d á s t rendelt el a mit a csapatok nem hajtottak végre mert az ellenség újból veszé
lyeztette bal szárnyunkat nagyobb erővel. Egész éjszaka nem t u d t a m aludni mert nagyon fájt a
fogam.
XII. 16.
Már 5 n kor keltem Kulibár őrnagy úrral együtt 8 n kor kihúzattam a fogamat igen jól ment.
A helyzet egész nap kedvező volt. Létay 6 7 tegnap egész szép rohamot hajtott végre, t ö b b gpu.
[géppuskát] és 50 foglyot ejtett. A dar [dandár] parság [parancsnokság] egész éjszaka benn
aludt mert félő volt hogy elfogják. Ma 5 n kor meg lett rohamozva és kénytelen volt Roksyce
[Rokszyce] felé visszavonulni. K o m m a 1 zlj [ ?] parancsot k a p o t t hogy az ellenséget támadja meg
a jobbszárnyán.
XII. 17.
Szatmáry újból összedte magát és t á m a d Kopisnoka [Kopisntí — L.I.],felé az ellenség jobb szár
nyába küldött zlj. [zászlóalj] eltévedt. H d s . [hadsereg] Sanokot érte el. A csoport l l n felé újból
támadásra ment előre. A csoport balszárnya erősen veszélyeztetve van Kormanice felől a hol
folytonos ells. [ellenséges] mozgás látható. Teleki tiz. [tizedes] gránát által [olvashatatlan szó
—L.I.] vágódott lovával egy fának és eltörte [?] nagy fájdalmak közepette lett beszállítva.
66 L. a 45. sz. jegyzetet.
67 Létay alezredes, dandárparancsnok.
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E s t e a helyzet jó volt. 4 4 9 + +470A485 — + 448
f- 431 — 310 + — 4 2 7 + délre a karban nem
t a r t o t t kocsi ú t balra a biztosítások. Az oroszok 2 e.fzred] megerősítést kaptak. Még tüzérségi
[tüzet is] k a p o t t a K o m m a [kommandó] csoport, [és] még saját tüzet is a mire az összes tűz be
lett szüntetve. Gyalázatos rossz idő volt erős esővel hóval vegyítve.
XII. 18.
A helyzet mint tegnap. Szatmáry balszárnya veszélyeztetve lévén a K o m m a [Kommandó]
7. szd. [század] küldött segítségére a 4 2 8 + épített orosz támaszpont bevétele alkalmával sok
anyagot nyertünk és rengeteg halottja volt az oroszoknak. Az egész t á m a d á s d u t . [délután]
be lett szüntetve, d u t . [délután] Öh kor bevonulási parancs avval a kitétellel hogy mindent el kell
követni hogy az ells. [ellenség] utána ne nyomuljon. Intézkedés szerint a cél el lett érve az ells.
[ellenség] Batycét [Baticze település—L.I.] támadja. F s t . kom. [Festungskommando] által ér
tesülés j ö t t hogy nincsen kizárva, hogy az ells. [ellenség] éjjel meg támadja az előre tolt Helichai
állást azért a legnagyobb figyelemre inti Hertlein alez.fredes] 33. e.fzredbeli ] zlj [zászlóalj]
parancsnokot a ki a kitörés alatt Helichat csapataival megszállta. Délben egy hírszerző akart
ki menni a Komma [kommandó] csoportnál a ki fel lett t a r t v a mert a F s t kom. nem volt tudo
mása róla egyszersmind elrendelte hogy bekisírtessék a várparancsnoksághoz. Nézetem szerint a
3. hds. [hadsereg] útjának könnyítésére t e t t kirohanás igen korai volt, vagy ha az nem úgy nem
l e t t volna szabad a csapatokat annyira bele engedni az ellenségbe mert nagyon nehezen tudnak
onnan kivonni magukat. A helyzet egész napon á t igen jó volt. Tüzérség jól működött, különösen
a [olvashatatlan szavak —L.I.] 1-ső lövése teljes találat volt. Igen sok nehéz sebesült volt, este
a mint kimentem a 420 + -hoz kiabálva és jajgatva szállították be. 2 szer estem be az árokba egy
paraszt sebesült szállító kocsival. Igen nehezen j ö t t vissza a Szatmáry csoport, erős tüzet kapott.
A sebesült vivők is nehezen t u d t a k Brilyncéről Roksycóre átmenni a pásztázás végett, csak l l h
kor ment ki a Kommahoz [kommandóhoz] a par. [ancs] a bevonuláshoz. A K o m m a [kommandó]
csapatai igen nagy mélységben tagozva vonultak be. Az oroszok az északi vonalban t á m a d t a k és
Nagorach [Na Gorach] ós Batyce [Batycze] állásokat elfoglalták. Egész napon át lőtték a város
északi részét.
XII. 19.
Nagy pihenés. Del [délelőtt] l l h kor egy bomba megölt 6 gyereket 1 asszonyt. Délután Hertlánnél voltam [olvashatatlan szó —L.I.] elbúcsúzni. 1. zlj [zászlóalj] Helichára lett kiküldve t a r t .
nak [tartaléknak]... 18-ról 19-re 300 embert fogtak el az oroszok Nagurach-nál [Na Górach-nál]
(polákot) a kik aludtak. Ma leveleket írtam haza délután. A vezérkar nagyon helyteleníti ezeket
a kitöréseket nagy veszteségek végett pl. az utolsónál 2000 embert vesztettünk. L é t a y nagyon
korán jelentette 420-nak az elfoglalását úgy hogy Geizinger až által előre rendelve sok veszteséget
szenvedett, erre Létay magánkívülinek tekintette magát és így a felelősséget elhárította magáról,
Molnár volt azalatt a parnok [parancsnok] a ki gyűlöli L é t a y t . Utolsó nap vagyis 18-án a kegyi
[Kegyelmes úr —L.I.] felgyújtatta Cisovát [Ciszowa községet —L.I.] a hol igen sok széna és zab
volt felhalmozva a helyett hogy behoztuk volna, a lakosságot pedig magunk ellen uszítottuk
volna, azonkívül még a csapatok vissza vonulását is nagyon megnehezítettük. A Na gorach el
foglalásával az is járt hogy az egész napon keresztül a várost lőtték különösen a tejcsarnokokat,
egy pár sebesült is volt ottan. Egy flieyer [sic!] a ki a gépp.[uskával] felszerelt géppel jött este
nem talált ide hát újból vissza ment Krakkóba. Minden jó volna csak már egyszer haza mehetnék
megint, azért voltam ma is a templomban és kértem az Úr Istent hogy egészségesen segítsen haza.
XII. 20.
A 19. 5. 8. e. [ezredekkel] Nogorach [Na Gorach] vissza vételénél voltam kint W X I . nél [ X I .
számú erődnél —L.I.] 6 8 . E g y lelketlen eljárás a mit i t t a csapatokkal csinálnak, főtartalékunk
teljesen tönkre ment m á r azért is mert a főhercegnek kedveskedni akartak, ezeket fel kéne akasz
tani a kik így bánnak a csapatokkal, igen a cél el volt érve, úgy mondta a parancs de ez nem igaz
mert nem volt semmi sem elérve csak az hogy T. [Tamásy altábornagy, várparancsnok-helyettes
— L.I.] vérszomja volt kielégítve most meg kapkodnak fűhöz fához mit csináljanak a sok sebe
sülttel.
XII. 21.
Semmi különös. A 8. e.fzred] vesztesége 6 0 % .
XII. 23.
Semmi különös. A csapatok visszajöttek Nagorach [Na Gorach magaslat térségéből — L . I . ] .
A tegnap előtti N.g. [Na Górach-i] harcnál egy polák csoport hátra ment, egy kadét megállította
3 embert agyon lőtt erre a polákok neki fordultak és megsebesítették.
68 A Duňkowiczki-i erődről van szó.
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XII. 24.
D u t [délután] a 7. e.[zred] Na gorachra lett kirendelve ón 3 h ig voltam fent.
XII. 25.
Az oroszok boldog ünnepeket kívántak.
XII. 26.
Holnap kirohanás a 3. hds. [hadsereg rendeletére.
XII. 27.
Megint a Heliehai csoportnál vagyok. Egész n a p harc este mint rendesen baloldali támadás,
visszavonulás.
XII. 28.
Tegnapi helyzet nagyon kielégítőnek mondható, 353 — Paportenka — 428 Brilynce — 420-tól
délre. 10*1 30* a Sybenicai [Szybanica] csoport.
XII. 28.
Del [délelőtt] elmentem sétálni a Hertleinnal l l n kor Geizingert teljesen megkerülték úgy hogy
teljesen vissza kellett neki vonulni, o t t m a r a d t estig azután j ö t t a bevonulási parancs. Minden
csoportot vagy oldalba vagy hátba t á m a d t a k . A 3. hds. [hadsereg] nem t á m a d o t t mert az erősbítése nem érkezett meg. Még otthon 1/2 2 h ig fenn voltunk.
XII. 29.
l l n ig aludtam. Semmi.
XII. 30.
Semmi.
XII. 31.
Csendben és jó kedv nélkül telt el az este.
1915.
1.1.
Az éjjel a szesz megoldotta Göcze 69 nyelvét és azt mondta hogy az élelmezés körül nagy mulasz
tások történtek i t t a várban egy általán olyan disznóságok vannak a melyeket el sem szabad mon
dani.
I. 2.S
Semmi.
I. 3.
E s t e Molnárnál 70 voltam a hol a vár hdb. [hadbíróság] összes visszaéléseit beszéltük meg.
I. 4.
Huszároknál voltam Wolán az oroszok által berendezett üzletben a miénkek is vásároltak.
I. 5—8.
Semmi. Egy tüzér önk.[éntes] a raktárból conzervet lopott hogy az 'éhhaláltól megmentse magát
mert rizsát nem t u d o t t enni.
1.9.
E g y repülőnek kellett volna jönni Krakkóból de nem jött. Szalmát hordó bakák megfelezték a
szalmát az oroszokkal. Karácsonyra 2 ökröt küldtek az oroszok a w a l a felírással hogy mi nem
mint ells. [ellenség] hanem mint harcosok állunk szemben.
I. 9.
Erős hó esés. Tegnap némi ágyúzás volt hallható. Rendelet ment ki hogy csak akkor lőjjön a
tüzérség ha az oroszok támadnak.

'69 L. a 38. 8z. jegyzetet.
70 A név alatt bizonyosan péterfalvi Molnár Elek ezredparancsnokot kell érteni. Molnár Kálmán főhadnagy (száza
dos) ehhez képest alacsony beosztású tiszt lett volna.
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I. 10.
Teán voltam Ferenci [Ferenczy] századánál.
1.12.
Zsúrt rendeztünk délután. J ö t t egy flieyer [repülőgép].
1.13.
Semmi.
1.14.
Zahlaton [Zahlata] voltam a hol a rutének csapatostul megadják magukat a rossz élelmezés de
különösen a hiányos ruházkodás végett mert egyiknek sincs m á r cipője. Az elhelyezésük pedig
gyalázatos 1/2 m. víz felett vannak a mely hideg, úgy hogy feküdni sem t u d n a k hanem csak
gubbaszkodva aludni. Holnap a püspök fogja őket esküjük hűségére figyelmeztetni.
1.15.
A [olvashatatlan szó —L.I.] oroszokat saját tüzérségünk szokta a magaslatokról elkergetni.
I. 16.
Semmi.
1.17.
[Erre a napra a dátumon kívül nincs beírás —L.I.]
1.18.
Végre sikerült fliegerjeinknek elmenni. Teljes [olvashatatlan szó —L.I.] a Fest. [Festungs
kommando ]-ban.
Das erste gibt dem Weibe
das 2. h a t das Weibam haibe
das 3. ist der platz wo die Hunde die Wizit K a r t e ablegen.
Kuzmanek
Az oroszok egy [olvashatatlan szó — L . I . ] kenyeret küldenek 60 fil [fillér]órt.
1.19.
Ma híre j ö t t hogy az oroszok az északi oldalon felvonultatják a nehéztüzérséget.
/ . 20.
Még mindig nem tudjuk biztosan, hogy tényleg fogják-e ostromolni a várat.
/ . 22.
Molnárral 71 kint voltam a zljakat [zászlóaljakat] megnézni. Az oroszok 60 fll [fillér áru] fehér
cipókat áruitatnak a legénységnek. E g y tisztet szerelmi légyotton fogtak el az oroszok Mackovicán [Mackowice községben —L.I.].
1.23.
Állítólag a németeket újból visszaszorították. Molnárral autón voltam [olvashatatlan szó —L.I.].
Tegnap nagy disznótor volt Balassánál.
I. 24.
Vasárnapi térzenénél voltam. Nagy csalások a [olvashatatlan szó —L.I.]
/ . 25.
Semmi.

•

I. 26.
E g y orosz követ j ö t t be. Aki a dum-dum lövegek [sic!] végett tárgyalt.
I. 27.
Különféle verziók vannak keringésben 1. k u t a t akarnak építeni 2. várat akarják [bevenni
—L.I.] 3. dum-dum lövedékek végett. E g y orosz figyelmeztetés szerint az oroszok mindazon
foglyokkal a kik nem szabályos lövedékkel vannak felszerelve mint kémek lesznek tekintve.

71 L. a 70. 3Z. jegyzetet.
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1.28.
Újból igen erős havazás.
1.29.
A Siedliczkai [Siedliska-i —L.I.] csoport 3 napi ostrom alatt 47 000 ágyúlövést adott le. 1 B a t .
[Batterie] 4000 lövést és csak 1 ágyúja lett hasznavehetetlen. A Werkekben [erődökben] mostan
a k n á k a t építenek a melyek az előtérbe vezetnek. Az oroszok [4 olvashatatlan szó —L.I.] drót
hálót építettek állásaik előtt úgy szintén elég erős támpontokat a melyek a W 1/6-nál [az 1/6 szám
m a l jelzett erődnél — L . I . ] 7 2 nagyon szépen kivehetők.
I. 30.
Semmi.
1.31.
Erős ágyúzás éjszaka. Az idő kezd hidegre fordulni. Erős havazás folytán végre jó szánút. Teg
napelőtt a 8. e. [ezredből] 30 ember szökött á t az oroszokhoz oka ismeretlen. A várhad biztossági
főnök gázmérgezés folytán meghalt azt hiszem azonban hogy a véletlenségnek i t t is kevés köze
v a n a történtekhez. Flieyer [repülőgép —L.I.] még mindig nem jött vissza dacára hogy m á r
nagyon várjuk. E g y számvevő őrmester felesége a ki szánokról [Sanok] j ö t t be férjéhez meséli
hogy a miénkek szánoknál be vannak ásva és állandó erős tüzérségi harc van ottan az egész vo
nalon.
II. 2.
A 8 nál [8. ezrednél —L.I.]lévő szökések meg szűntek mert nagyon u t á n a néztek az élelmi cikkek
kiadásánál, mivelhogy 4 éhségből származó haláleset fordult elő az ezred étkezés felújítást k a p o t t
a mi áll szalonnából és kolbászból. A tisztek saját adagjaikat kezdik m á r oda adni a legénységnek
hogy bennük a lelket fentartsák, továbbá egész nap a legénység között élnek együtt énekelnek
velük az [olvashatatlan szó —L.I.] meséket mondanak nekik és a mi a legjobb elhitették a le
génységgel hogy mi tartjuk körülzárolva a muszkát és neki vigyázni kell reá hogy ne szökjék
mert már nincsen mit ennie a muszkának. Tegnap visszajött a Rancenberger. Általános helyzetet
a legeslegjobban festette. Az összes K á r p á t i szorosok kezeink között. Az egyesült o.[sztrák]
m.[agyar] csapatok felett a parságot [parancsnokságot] Frigyes főherceg v e t t e át v.[ezórkari]
főnök Konrád. Bukovina felé 6 ht. [hadtest] előnyomulóban van melyek között 2 gárd[a] h t
[hadtest] déli seregek felett Jenő fhg [főherceg] a parancsnok a ki állítólag élelmezi a szerbeket
hogy csendben legyenek mert 2 h t . [hadtestet] kivertünk onnan. Helichán elfogták a t . t . [sic!]
őreit lövés nélkül 48 embert. Tegnap Marakuti a ki Sanok felé volt felderíteni Tarnównál szállt
le ugyanott szállt le egy másik gépünk a ki állítólag 4000 levelet akart behozni. Üjból letartóz
t a t á s Fenyő szds [százados] a kinek szeretője conzerveket árulgatott 4 koronáért, disznóit pedig
kétszersülttel etette.
II. 6.
E g y pulykának az ára 100 korona volt a piacon egy tojásnak pedig 1 kor.[ona] megint reggelig
k á r t y á z t a m és így csak délben vagyis 1/2 1 órakor keltem fel. Gyönyörű szép téli nap nem nagyon
hideg tiszta idő. Tegnap előtt 2 [olvashatatlan szavak —L.I.] ki kellett volna menni de a rossz
szél végett nem startoltak. Zenés vacsora volt. Kálmán 7 3 születésének előestélye [sic!], nagyon
lezüllöttem haza jövet nagyon rosszul voltam vagy 400 koronát eldobáltam. 7 4 Nálam volt a Mici
a kit éjjel kikergettem az ágyból szegény a kis díványon kuporgott egész éjszaka. Folytonos
lövöldözés a Podmazuramin [Pod Mazurami térségről van szó — L . I . ] .
II. 7.
Egész nap rosszul éreztem magam. Térzenén igen sokan voltak. Miéinek nem t u d t a m ebédet
adni, szegény leány sírva hagyta el délben a lakásomat. Délután a régi várban voltam a hol a
foglyoktól egy szent képet vásároltam a m i t a cártól k a p t a k mindegyik arról panaszkodik hogy
nagyon éhes. Este megint züllöttem. Kálmán, Ella meg Hella Nálam voltak. Állítólag éjjel saját
tüzérségünk vak töltényt is használ az oroszok nyugtalanítására. Romániáról rossz hírek jönnek.
II. 9.
Helichán voltam a W VI-ben [a VI. számú védelmi körletben —L.I.] a hol az oroszok állásaink
előtt mintegy 400* [lépésre] vannak. Óriási hideg. Állítólag W V. [V. számú védelmi körzetben
— L.I.] 21 cm. [sic !] lett volna bombázva. A F s . [ valószínűleg Festung —L.I.] minden ténykedé
se arra m u t a t hogy rövidesen a felmentésre számítanak. A leg.[énység] étk.[ezésének] feljavításá72 A Siedliska-i főerőd egyik segéderődjét kell érteni.
73 Molnár Kálmán és Almást Kálmán főhadnagyok egyaránt jeleň, s vendéglátók lehettek.
74 Értsd: kidobtam, elkártyáztam.
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r a a lovak tápjának kiegészítésére pénz haza küldése mindarra enged következtetni hogy a
biztos felmentést remélik, továbbá az oroszok működése a déli oldalon, is arra enged következ
tetni hogy félnek egy dél felé irányuló kitöréstől. A mi a legbiztosabb jele a felszabadulásunknak
az, hogy a tüzérség megszakítás nélkül lőhet amennyit akar. A vártüzérsóget most gyalogságnak
képezik ki mert a npf [sic!] tüzérség el tudja látni a szolgálatot.
27. 10.
Nagyon el voltam keseredve mert a tegnapi repülős nem hozott levelet holott biztosan számítot
t a m reá. Szolgálatban vagyok.
II. 13.
Az élelmi r a k t á r tisztviselőinek bevallása szerint még 1 hónapi élelem van a várban ha azonban
nagyon megszorítjuk úgy ki lehet húzni még 6 hétre. Rengeteg mennyiségű sonka romlott i t t meg.
A borral azért kell annyira takarékoskodni mert az elején minden táb.for] megjelölte milyen bor
ból kell neki küldeni így minden hordó megsavanyodott és most már nem lehet belőle küldeni.
E g y várban mint ez m á r békében meg kell hogy legyen a téli felszerelés mert hely van elég hozzá.
Az egész városban m á r nincsen petróleum úgy hogy a polgáriak minden este sötétségben kény
telenek ülni. Lovaink teljesen harcképtelenek mert m á r dűlnek össze az éhségtől, éjjel nem tudnak
lefeküdni mert köves az istálló széna ós szalmájuk meg abszolúte nincsen. Tegnap Wagner és
Knoll 7 5 kiröpült, Krakkóba akartak menni és mind ez ideig még nem k a p t u n k róluk hírt hogy
hol vannak. Mindenki csak nagy óvatossággal emlegeti a felmentésünket én nem nagyon bízom
m á r benne. Most m á r nem gondolkoznak hogy a leg.[énységet] répával fogják etetni mert m á r
nem tudják mit adjanak nekik. Ma Helichát 21 cm. [valószínűleg: löveggel —L.I.] lőtték egy
fedezéket teljesen tönkre t e t t . Este hangverseny volt nagyon el voltam keseredve helyzetünk
végett a mely reménytelen, csak egyszer segítene az Ür Isten á t még a Kárpátokon tudom nem
megyek többet [ki] belőle.
II. 14.
Az erkölcsök nagyon kezdenek zülleni nincsen nap hogy tisztek ellen nem jönne 1-2 feljelentés
«salás lopás végett, őrmesterek teljesen el vannak zülve és ez mind azért van m e r t mindenki érzi
m á r a véget dacára annak hogy mindenki a felszabadulásról beszól. Talán egy ha. [hadsereg]-ben
nincsen annyi disznóság mint éppen ebben. Rosszul éreztem magam este nem is vacsoráztam.
II. 15.
Kuzmanek [sic!] meg van őrülve a tisztelgéssel m a hármunkat telefonistát megszólított és bolond
nagy patáliát csapott mert egy büdös polyáknak nem tisztelegtünk és mindig csak a magyar
tiszteket szólítja meg azért mert gyűlöl bennünket magyarokat mert mi különbek vagyunk mint
a z ő disznó polyák hordája, egyáltalán sehol sem találtunk olyan rokonszenvre és szeretetre mint
a milyet csapataink meg érdemelnének azért a derekasságért és vitézségéért mint a milyet itten
kifejtünk, bizony a vár körülzására előtt ment könyörögni hogy csak a magyarokat adják neki és
most nem tudja megbecsülni. J ó hírek jöttek déli hdsg.-ről [helyesen: hadseregeinkről —L.I.]
Radonitz-ig [sic!] előnyomultak ells. [ellenség] rendetlen visszavonulásban Csernovitz-tól észak
ra, utánnyomulásunk oly hirtelen volt, hogy a vezérkart irodájával együtt elfogtuk, a parnok
[parancsnok] főbe lőtte magát. Dacára annak felmentésünk még sokáig fog t a r t a n i mert hallomás
szerint azUzsoki szorosnál újból vissza lettünk szorítva és csapataink Felső-Vízköznél [sic!] vol
nának. Ma egész áprilisi idő volt a nap oly melegen s ü t ö t t hogy szinte bunda nélkül lehetett járni.
Az ágyúzás a déli oldalon némileg szünetel.
II. 16.
Éjszaka radiogram j ö t t a hads. főparságtól [hadsereg főparancsnokságtól —L.I.] a mely arra
figyelmeztet hogy az oroszok hajnalban támadni fognak. E g y kis rész 16 zlj. [zászlóalj] tényleg
t á m a d o t t a V I I I . VR (B) [sic!] 76 ellen de visszaverték délelőtt pedig az északi oldalon próbáltak
különösen tüzérséggel de eredmény nélkül. Kuzmanek magatartása a csapatokkal szemben ab
solut helytelennek lehet mondani mert sohasem mutatkozik, sem az első sem a második körül
zárolásnál, még nem volt a Nogjan [Na Górach magaslaton —L.I.] kívül előretolt állásról nem
is beszélve, a helyett hogy csapatait nézné meg a Korzón sétál és a tisztelgést ellenőrzi, még egy
kórházban nem volt pedig o t t volna mit néznie mert hihetetlen sok halál eset van a mi a sebek
felületes kezelése vagy könnyelmű operatiok folytán keletkezik, nincsen meg [a] kellő tisztaság
úgy hogy majd minden 3. operált vérmérgezésben pusztul el. E g y új Kombináció van megint
a ho-ukkal [a 23. honvéd hadosztályról van szó —L.I.] és pedig az hogy csapatainkat a felmentés
u t á n Szegedre szállítják a hol teljesen kiegészítenek u t á n a pedig szerb harcszíntérre szállítanak

75 Két pilóta, akik a leveleket elvivő repülőgépet vezették.
76 A Letownia-i VII. sz. erőd egyik előtérállásáről van szó.
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le. Tamásy [Árpád altábornagy —L.I.] pedig i t t h t . [hadtest] parnok [parancsnok] lesz. Del
[délelőtt] megint meglátogatott egy repülős 2 bombát dobott eredmény nélkül. Az a hír j ö t t hogy
a ho. [hadosztály]nál mindössze 30 ló fog maradni persze a kegyelmesé mind megmarad sőt még
vesz hozzá 2tőt hogy a Kurvája sétakocsizást tudjon csinálni és a mi drága lovainkat pedig le
vágják.
II. 17.
Óriási győzelemről adnak hírt az Azuri [helyesen: Mazuri —L.I.] tavaknál 50 000 fogoly 40 ágyú
és sok más hadianyag az oroszok menekülés szerűen vonulnak vissza. Bukovinában Kolomea
Czernovits [Czernowitz —L.I.] vonalát érték el csapataink csak Sanok vonalában álló harcok
vannak pedig ránk nézve ez a rész a legfontosabb. Állítólag azért nem nyomnak o t t jobban mert
h a Stryj vonalát csapataink el tudják érni úgy ez magától esik el, a mihez rövid időn belül bi
zony kevés remény van, még legalább 4 hétig fog eltartani.
II. 19.
Tegnap 6 ho. [hadosztály] kirohanást csinált Podmazuraminál [Pod Mazurami] a mit véres fej
jel voltak kénytelenek abba hagyni a kirohanó csoportoknak 50% vesztesége volt. Este a mikor
visszajöttek az oroszok utánuk nyomultak és t á m a d t á k az előtér állásokat a P.[od] Mazuráminál
4 0 4 + el is foglalták a mit azonban a 7.e. [ezred] újból visszavett tőlük, a hullák halomszámban
fekszenek a támpontban mind szuronyáltal elesve. Az éj sötétjében be nyomult egyes oroszok az
Intervall [sic!] vonalban húzták meg magukat és csak reggel v e t t é k észre hogy a t á m a d á s t vissza
vertük így azután egyenkint fogtuk el őket. Az oroszok igen energikus 8 rohamát a 7. e.[zred]
dicsőségesen verte vissza, éjjel 12—l*1 között a mikor Molnárral 77 sétáltam rémes és hátborzon
gató volt ez a borzasztó bombázást hallgatni, beléje vegyült még a puska és gpo. [géppuskás
osztag —L.I.] tűz is. A 404 felé rohamozó csoportnál egy hdgy [hadnagy] ugrott be elsőnek a
fedezékbe és úgy harcolt mint egy oroszlán, kardja tele van csorbával minek legnagyobb része a
drótvágásból ered mint fogoly ma lett a várba szállítva. E g y másik orosz fogoly amint Seide elé
vezettek a körüllévőktől azt kérdezte hogy ez Kusmanek? Tamásy [ ?] no ha ezek nem, h á t Seide,
ebből látszik hogy mennyire vannak informálva helyzetükről, különben is egy leintő kézmozdu
l a t t a l kísérve jelezte hogy m á r dut. [délután] 2 h t u d t á k hogy mi 6 h felé fogunk, tüzérségünk állí
tólag minimálisát lőtt, a dübörgés a mely erősebb volt mint az első ostrom alatti, mind munka
volt. A foglyok között egy t a t á r is van. F s t k . [Festungskommando] magyar tisztjei m a del. [dél
előtt] a leg.[énységnek] cigarettát és pálinkát osztogatott a támaszpontban. Az oroszok ma
nagy nehezen egészen 1500* [lépésre] húzódtak vissza azonban nincsen kizárva hogy az éj folya
m á n támadásaikat nem e újítják meg ezért az egész ho. [hadosztály] szigorú készültségben van.
Az orosz kardot természetesen Tamásy szerezte meg magának.
II. 20.
Máma megint helyre állott a csend. Reumám egész éjszaka nagyon kínozott alig t u d t a m aludni
minden mozdulat erős fájdalommal j á r t . Podmazuramit [Pod Mazurami magaslatot —L.I.]
srapnellel lőttek az oroszok. A hds.ről [hadseregről] semmi hír. Tegnapi rádiogram szerint az
eddigi sikerek az Azuri [helyesen Mazuri] tavaknál krbl. [körülbelül] 65 000 fogoly, sok ágyú,
repülőgép gpo. [géppuska osztag —L.I.] és anyag. E s t e újból erősebb tüzérségi harc. P.[od]
Mazuramin. Az oroszok nem fognak most támadni hanem sietnek magukat beásni.
II. 21.
Térzenén voltam. Csend az egész vonalon csak egyes ágyú lövések P.M.-in [Pod Mazurami ma
gaslaton —L.I.] A kémszolgálat nagyszerű az oroszoknál. 17-én az oroszok a Brilyncei t.fábori]
örs állásunkat elfoglalták és ott berendezkedtek, erre Seide elrendelte hogy Szatmáry 2 zlj. al
[zászlóaljai] dut. [délután] 6 h kor csináljon így kitörést és fogja el azt a 2 századot. Különítmé
n y ü n k elindult és m á r elérte Brilyneet anélkül hogy ellenségre talált volna erre parancsot k a p o t t
a bevonulásra alig vonult be az oroszok újból visszajöttek, t e h á t ennek m á r magyarázata nem
lehet mint hogy t u d t a k a kirohanásról nagyobb erővel állván szemben vissza vonultak a mit
egy fogoly tiszt meg is erősített avval a kijelentésével hogy m á r dut [délután] 2 b kor értesültek
róla. A hds.[ hadseregről] semmi hír.
II. 22.
A kórházak szemtelenül viselkednek a honvédeinkkel szemben gyalázatos ápolásban de még
gyalázatosabb bánásmódban részesülnek. Tegnap 2 honvéd a 7.e[zred] tol egyik sebesült a másik
beteg egész délután j á r t a k egy kórházból a másikba és sehol sem vették fel a míg a Kegyelmes
Ür a törzsszázadhoz hozta őket. Az angol újságok szerint az orosz hds. [hadseregben] lázadási
propagandát fedeztek fel, úgyszintén Kaukázusban hadi állapotot hirdettek ki mert lázongás

77 L. a 70. sz. jegyzetet.
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szálai oda vezetnek. Pétervárról semmit sem tudnak. Paris világítását beszüntették. Szintén an
gol lapok szerint közhírré teszik az oroszok hogy a szövetséges seregek a l l 000 kim. [kilométeres]
vonalon támadásba mennek át ők egyenlőre passzív m a g a t a r t á s t tanúsítanak. A 404 nél [elfo
g o t t ] tisztnek kardját Kusmanek visszaküldte egy levél kíséretében a mely tudomására adja
hogy bátor magatartásának jutalmazásáért az ő parancsnoksága alatt lévő területen hordhatja.
II. 22.
A Mazuri tavaknál újabb 40 000 fogoly 150 ágyú sok hadianyag úgy hogy báró Siever [sic!]
parsága [parancsnoksága] alatt lévő 10. hds. [hadsereg] megsemmisültnek tekinthető. A Kár
pátokban 2000 fogoly összesen most rövid időn belül 400 000. Nagy jelentőséggel bír még azon
körülmény hogy Sofiának lett ez a távirat leadva hivatalosan leadva- a szerb hadszíntérről sem
mit sem hallani. A mióta a német vezérkar vette át a vezetést azóta helyzetünk lényegesen javult
hiszen mindig a vezetés körül volt nálunk a hiba mert a csapatok igazán elsőrendűek. Az oroszok
újból egy felhívást intéztek az itteni magyarokhoz hogy tegyék le a fegyvert és szabadítsák ki
magukat a német járom alul. Orosz flieyer 3 bombát dobott egyet a vasútnál másikat a hídnál
3-ikat szintén o t t Sazaniban [Zasanie városrészben, Przemyálben —L.I.] eredmény nélkül.
E g y 7 emberből álló járőr a mint az ells. [ellenség] meglátta lefeküdt és inteni kezdett nekik a
mire azok egyenként puska nélkül átjött a mikor együtt voltak 40-nen a járőr bekísérte a mely
dicső tény Seidenak valószínűleg L. [sic!] rendet [fog] hozni t.i. így osztogatják nálunk az ér
meket.
II. 23.
Felhívást intéztünk az oroszokhoz hogy hiába való minden erőlködésük egyszersmind meg mond
t u k nekik az ő helyzetüket.
II. 26.
Tegnap Molnárnál 78 voltam, vacsora u t á n igen jól elbeszélgettünk. A Kegyi 1000 kor.fonában]
fogadott hogy a vár jövő hó 7-én fel lesz mentve a mit ón teljes lehetetlenségnek tartok mert a
rossz utak végett fizikai lehetetlenség hogy a hds. [hadsereg] ily rövid időn belül ide tudjon jönni,
mellettem szól a mai távirat is hogy a Kárpátokban újból beállott erős hóesés késlelteti a had
műveleteket. Gazdászati tisztjaink nagyon levizsgáztak tisztesség dolgában megint találtam egy
szds. [századost] aki csak aug. hónapban 11.110 [ 1 1 x 1 1 0 —L.I.] koronát küldött haza ez
biztosan nem a fizetéséből t e t t e félre.
II. 27.
Az oroszok gyalázatosan bánnak foglyainkkal meg t e t t é k azt hogy támadások alkalmával a saját
arcvonaluk előtt hajtották hogy a miénkek ne tudjanak tüzelni azonban nem sikerült a tervük
mert kézi tusában agyon vertük őket. Más alkalommal erődítési munkálatokat [végeztettek ve
lük — L . I . ] . Már nagyon meguntam ezt a fogságot a rádió csak folyton biztat bennünket hogy
ennyi meg ennyi 1000 fogoly, a főparancsnokság pedig folyton üzengeti hogy most és most fognak
felmenteni és mindez hiú ábránd így akarják bennünk a lelket tartani jó hírrel akarják a legény
ség és tisztek hasában beállott ű r t kitölteni ezek frázisoknak nagyon szépek de jól lakni velük
még sem lehet. Az északon elért német eredmények oly messzire esnek tőlünk hogy i t t a semmi
hatását sem érezzük sőt mi t ö b b csapataink Krakkónál kénytelenek voltak újból vissza menni
mely radiogrammot természetesen nem adták ki. Nálunk békében az előkészületek a legnagyobb
felületességgel lettek megtéve ilyen az orvosok beosztása, i t t a kórházak mind tele vannak fog
orvosokkal és mind olyan alakokkal a kik a sebészettel soha életükben nem foglalkoztak de nem
csak hogy a sebészethez nem értenek a belgyógyászat is oly alacsony nívón állókra van bízva
hogy az 50% a betegeknek i t t lelik halálukat. Szegény ö r d ö g Tomi mint egészséges lett a kór
házból elbocsájtva 3 napi szolgálat u t á n újból beszállítva és 10 nap múlva hastifusban halt
végtelenül sajnálom még a temetésére sem t u d t a m elmenni, így egy másik tiszt láb lövés után
meg lett operálva vérmérgezésben pusztult el, egy Maier nevezetű mint [olvashatatlan szó —L.I.]
egészségeset az ezred parnoka [parancsnoka] felhívására mint simulánsot elbocsájtották 2 nap
múlva vissza hozták meg kellett operálni 8 napra reá meghalt végelgyengülésben és hány ilyen
van a kik az orvosok felületessége és tudatlansága vagy pedig a kezelőszerek hiánya végett i t t
[kénytelenek —L.I.] befejezni [a] drága életet. Más a bánás módja ebben a tekintetben az orosz
tiszté, nálunk a tiszt mindig az első vonalban, t e h á t legjobban van kitéve a veszélynek és ez onnan
ered mert a mi emberünk nincsen önállóságra nevelve, altisztjeink rosszak, tudatlanok minden
inteligencia nélküliek és az mind azért van mert békében dacára annak hogy folyton az önálló
ságot prédikáltuk minden baka mellett egy tisztnek kellett állnia, a ki folyton ráncigálta jobbrabalra úgy hogy egy önálló lépést az az ember nem tehetett, ha zlj-ból [zászlóaljból] 1/2 szd [szá
zad] vonult ki 20 tiszt ment vele a helyet hogy l - l nek egy továbbképzési feladatot adtak volna
otthon a mit másnap megbeszólt volna.
78 Mind a két Molnárra (Elek és Kálmán) vonatkozhat.
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II. 28.
Máma van a Rezi [Rozi?] születés napja végtelenül sajnálom hogy az idén még levélben sem tud
t a m gratulálni. Gyönyörű tavaszi idő, mindenki keblében érezte a természet újjá ébredését és
szabad voltát csak reánk nem süt a n a p oly melegen hogy szíveink kinyílhatnának és örülhet
nénk az újjá ébredésnek még mindig nincsen remény arra hogy valamikor is szabadok legyünk.
Ma del [délelőtt] az a hír j ö t t hogy Stanislau [Stanislawów] a mi kezünkben van a mi igen jó
volna de azért helyzetünkre még mindig nem döntő. A térzene az ells. [ellenséges] repülőkre való
tekintettel le lett mondva, mert mindennap még i t t voltak és 5—20 bombát is ledobtak a városra.
Kisebb nagyobb eredménnyel de semmi esetben áll arányban a lakosság félelme az elért eredmény
nyel. Tegnap ugyan elég nehéz sérülést szenvedett 1 tiszti szolga a kinek mindkét lábát roncsolta
széjjel, egy másik civilnek pedig a hasát tépte fel, de mi ez 20 bombához képest. A tüzérségünk
minél többet lövi a repülőgépeket annál rosszabbul lő. Tamásy is kikelt ellene és m a 12 ágyút
állíttat fel és ha ezzel sem fognak egyet sem lehozni úgy bassza meg a k u t y a az egész tüzér tár
saságot. Ma bejött egy repülő Krakkóból.
III. 2.
A németek Praznycot [sic!] kénytelenek voltak újból feladni. Tegnap zsidó színházban voltam
gyalázatos előadás a miből nem értettem semmit. 10 ágyút a repülőgépek számára fel van állítva
de gyalázatosan lőtték a mai repülőt.
III. 3.
A mai rádió semmi olyan hírt nem hozott a mely helyzetünkre valami örvendetes most m á r a
legnagyobb pesszimisták kezdik belátni hogy bizony i t t felszabadulásról nem igen lehet beszélni
és hogy mi a háborút rövid 8 hét alatt be fogjuk fejezni akár élve akár a másvilágon.
III. 6.
A tegnapi n a p meglehetősen mozgalmas volt. Délben m á r nagy viták voltak egy 8.e. [ezredbeli]
szökevény honvéd végett a kit mindenáron a halálbüntetés elől megakartunk menteni dacára
annak hogy minden hadbíró a teljes lehetetlenséget fejtette ki. Őfelségének akartunk sürgönyöz
ni kegyelemért de rájöttünk arra hogy [ez is a —L.I.] lehetetlenségek közé tartozik az hogy a
válasz ma reggel
ig meg érkezzék m e r t oly gyorsan el nem intézik a sürgönyt végre este újból
vacsora u t á n latolgattuk a dolgot elhívtuk a védőt kegyelmi kérvényt csináltunk a Borbély
addig min.[den] féle törvényeket tanulmányozott végre még is találtunk egy kibúvó pontot a
kérvény elkészült már 1/2 12 óra volt éjszaka átnyújtottuk a Kegyelmes úrnak a [ki] hallani
sem akart róla és még el sem akarta olvasni. Azonban a mint széjjel nézett valószínűleg l á t t a
arcainkról hogy mi bizony mást v á r t u n k tőle, elkérte a törvénykönyvet és rövid olvasás u t á n
meg adta a kegyelmet a mit egy halk éljen és annál nagyobb sóhaj követett, mindenki örült az
elintézésnek hiszen m á r olyan kevesen vagyunk hogy a legnagyobb gazembernek [is] meg kell
bocsájtanunk abban a reményben hogy belátva hibáját jó és használható katonája lesz a hazának.
III. 6.
Bizony napjaink nagyon meg vannak itten számlálva hogy ki fogja ezeket túlélni azt csak a jó
Isten tudja meg mondani egy azon[ban] bizonyos hogy a ki túléli az nagy szerencséről beszélhet.
Már napok óta olyan vagyok mint egy részeg vagy pediglen jobban mondva mint egy halálra
ítélt járok ide-oda sehol sem lelem meg helyemet semmiben [semmiben] nem találok örömet,
apatikus vagyok mindennel szemben olyan mint a vezérkar. Tamásy arca olyan dúlt volt m á m a
hogy alig lehetett megismerni, mindenki a levegőben érzi a veszélyt és senkisem mer róla beszélni.
I t t nincsen m i t tagadni, közeledünk a véghez, 10-én utoljára vesznek fel a tiszti étkezdék [élel
miszert — L . I . ] azontúl m á r nincsen mit felvételezni.
III. 7.
Tegnap este Molnárnál 79 voltam a kivel szintén egy kirohanásnak esélyeit tárgyaltuk, ő is meg
van győződve annak lehetetlenségéről pláne ilyen legénységgel a melyik 10 kim. [kilométert]
sem t u d menetelni. Legénységünk teljesen tönkre ment, teljesen erőtlen ha az ember közébük
megy oly b u t á n és hülyén bámulnak reánk hogy úgy érzi magát az ember mintha egy hüék
[sic!] intézetében volna. A kiálott fáradalmak a melyek magukkal hozták azt hogy tisztálkodni
sem t u d t a k kellően de különösen a gyenge étkezés és a felszerelési hiányok teljesen kimerítették
erejüket úgy félő volna ha egy kétségbeesett kirohanás volna úgy az a része mely vissza nem
szalad a helyszínen fogja magát megadni. A magasabb parnokok [parancsnokok] még mindig
nem veszik maguknak a fáradságot hogy a csapatok erőállapotát megnézzék a jelentéseknek pe
dig nem adnak kellő hitelt.

79 L. a 70. sz. jegyzetet.
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III. 9.
Tegnap sem j ö t t olyan hír a mely helyzetünknek egy kis fénysugarat lövelt volna. Az oroszok
egy feleletet küldtek be a német katonák számára a melyben kereskedőknek nevez bennünket
[magyarokat —L.I.] azért mert állítólag egy felhívásban arra kértük volna az orosz k a t o n á t
hogy szökjön meg és hozza el a puskáját a melyért 7 rubelt fog kapni.

III. 13.
Az egész idő tervezgetéssel és megbeszélésekkel telt el. Mindenki csak a kirohanásról beszél
azért a kedélyek elég jók voltak de őszintén megvallva az egész csak [itt megszakad a napló —L.I.]

[... ] Tengernyi küzdelem kőzött íme fél évet töltöttünk már ebben a — magyarral régen ismerős —
városban és várban, ahova hazafias kötelességünk szólított. S e fél év óta mindha csak felújult
volna a történelmi múlt : magyar világ van Przemyslben.
A várőrség zömét tevő magyarság áll az események központjában.
Az ellenségnek nyugtot nem hagyó magyar csapatok kirohanásai képezik az egyhangú várélet
kimagasló hadi eseményeit. Harcba menő és harcból jövő magyar honvéd és népfelkelő csapatok,
magyar vezényszavak verik fel a néma utcák csendjét. Újabb magyar babérleveleket fűz a régi
ekhez minden bevonuló magyar csapat. Magyar dicsőségről ad hírt minden nap a nagy események
krónikása és lantosa.
A magyar katonákon kívül a megbizJiató magyar munkások tízezrei vannak i t t ; sok-sok akác
lombos magyar falunak i t t van minden munkabíró férfitagja, ő k végzik az előtérállások fárasztó
erődítési munkálatait s a kőztük lecsapódó ellenséges lövedékek nem zavarják meg nehéz mun
kájukban az Alföld félelmet nem ismerő, hidegvérű fiait. Minden magyar munkás egy-egy hősszívű katona.
A werkek és unterstandok félhomájában[ !] a nyirkos hideg födözékekben csakúgy, mint a séta
tereken, a kávéházakban, a hangversenytermekben és moziban, mindenütt magyar szavak és
magyar beszélgetés hangjai érintik feüleinket. A korzón daliás magyar huszárok aranyos menté
jén akad meg a lengyel nők csillogó szeme.
Vasárnap a különböző vallásfelekezetek templomaiban magyar nyelvű szentbeszédeken épül
a magyar baka s azután — a Rynek téren a szegedi honvédzenekar magyar műsorú térzenéje
gyönyörködteti a város hálás közönségét.
Az utcasarkokon magyar nyelvű plakátok hirdetik a magyar művészek jótékony célú hang
versenyeit s a hangversenyterem dekorációjánál sem felejti el a figyelmes rendezőség a magyar
színeket és a magyar címert, aminthogy a — most igazán átérzett — magyar Hymnus gyönyörű
melódiáját is állva hallgatja végig a hazafias lelkesedéstől megihletett közönség.
Magyar cégtáblák kerülnek az üzletek felé ; a kirakatokban gyengéd figyelemmel csoportosítják
a magyar színeket, s minduntalan szemünkbe ötlenek az apró táblácskák: „ I t t magyarul
beszélnek", „ I t t mindennemű magyar nyelvű katonai nyomtatványok raktáron v a n n a k " , „ I t t
magyar n a p t á r k a p h a t ó " s t b . s t b .
Háromszáz fürge rikkancs gyerek száguldj a be a város minden zugát, s már egészen magyaros
kiejtéssel ! — bár még a vérbeli magyar rikkancs temperamentuma nélkül — kiáltozza : „Tábori
Üjság" — „Rendkívüli kiadás!"
Egész kis magyar irodalmi élet fejlődött ki a lengyel városban.
Van magyar napilapunk, a „Tábori Újság", amely t ö b b mint 5 000 példányszámban jelenik
meg, s amely négy és fél hónap alatt 5000 koronát jövedelmezett a Przemysl védelmében hősi
halált halt m . kir. honvédek és népfelkelők özvegyeinek és árváinak alapjára.
Egyik magyar verskötet a másik után hagyja el a sajtót.
Pionír bajtársunk „Lengyel mezőkön tábortűz mellett" címmel megjelent verskötete alig
egy hónap a l a t t tízezer példányban kelt el, s ugyancsak 5000 koronát jövedelmezett a fenti jó
tékony célra. Olyan ritka siker, amelyre sóvárogva pillant távol honhazánk nem egy jeles költője.
[...]
Magyar—lengyel eljegyzési k á r t y á k adnak hírt arról, hogy przemysli tartózkodásunk a l a t t a
rokonszenv olyan szálai fonódnak, amelyek állandó kapcsokkal erősítik a hagyományos lengyel—
magyar barátságot.
...S ha alkonyatkor elmerengve sétálgatunk az ezüstös San folyó magányos partjain, a túl
oldali Zasanie felől mélabús, majd pattogó magyar nóták danáját röpíti át hozzánk az esti szellő...
Magyar világ van Przemyslben !
Mi marad i t t ebből ?
Az a márványtábla, amely a przemysli hősök nevét — a magyar nevek hosszú sorát — adja
majd á t a hálás utókor emlékezetének. Azok a plakettek, amelyeket Przemysl hős védőinek hős
vezéreiről i t t a helyszínén mintázott meg a magyar művész bajtársunk... É s azok a magyar
felírású fejfák, amelyeket oly nagy számmal őriz a przemysli csendes temető.
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Ezeké hősi halált halt véreinké, és szép fegyvertényeikkel nevüket megörökítő nagyjainke i t t
a jövő. Az ő megdicsőült emlékük lesz Przemysl őrök ereklyéje, az örök kapocs Przemysl és a
magyarság között.
Mienk, élőké a múló jelen. A jelennek múltba vesző, gyorsan tűnő napjai... És a becsülettel
teljesített kötelesség megnyugtató tudata.
E tudatban a Przemyslt védő magyarság mindig büszkén tekinthet majd vissza a most leélt,
küzdelmekben és szenvedésekben gazdag félévre, — amikor magyar világ volt Przemyslben ! 80

80 A Tábori Újság utolsó számából származó vezércikk. V.o.: Lagzi István: Magyar emlékek a przemyéli várban:
Napjaink, 1979. 1. sz., 25—27. o.; Antony Kunysz: Przemyél w okresie I wojny éwiatowej. In: Weegrzy w twierdzy
przemyskiej w latách 1914—1915. Warszawa—Przemyél, 1985. 7—16. o.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

MEZŐ ISTVÁN

A MAGYAR NÉPHADSEREG ELSŐ HARCKOCSISZÁZADÁNAK
TÖRTÉNETÉHEZ
1948—1949

Negyven év telt el azóta, hogy 1948. október 20-án, egy napsütötte szerdai napon,
az esztergomtábori laktanyában megkezdtük katonai szolgálatunkat, mint a nép
hadsereg, illetve akkor még a demokratikus honvédség katonái, első harckocsizói.
Mai szemmel nézve elég szokatlan volt az a körülmény, hogy a behívóparancs a
bevonulás helyéül a leendő szolgálati helyet jelölte meg számunkra. Mindenkinek
egyénileg kellett Esztergomtáborba utaznia. A sorozás, az orvosi vizsgálat is ott
folyt le és a szükséges „fodrász munka" is. Emlékezetem szerint nem sok dolga volt a
figarónak, mert a kopaszra nyírás akkor még nem volt divat és a bevonulók szinte
mindegyike az előírt frizurával érkezett.
Ami szintén meglepő lehet mai szemmel, hogy a részünkre érkező leveleket 1949.
áprilisáig, így címezték, illetve címeztettük: például XY honvéd, 2. ö. löv. zlj. harc
kocsi század, II. szakasz „Ságvári" szoba, Esztergomtábor. Mint látható, nem volt
postafiókszám, vagyis a leveleket a hadrendi megnevezés szerint kellett címezni.
De ne menjünk előre az időben, előbb még oda kellett érni. Az Esztergomtáborba
bevonulók összetétele a hadseregfejlesztési feladatoknak megfelelően vegyes volt
több értelemben is. Részben a korkülönbségek miatt, részben a hadseregbe kerülés
módja és célja miatt is voltak különbségek. Sok bajtársunkat a párt javasolta, sokan
a toborzási akció eredményeként jelentkeztek, kisebb hányad volt a sorkatonai szol
gálatra behívott. Az önkéntesek zöme a párthatározatnak megfelelően az üzemekből
jött. Akadtak olyanok is, akik már a régi hadseregben katonáskodtak, s most éltek a
lehetőséggel, hogy tiszti iskolára kerülhetnek.
1948. október 20-án reggel 6-7 óra között indult az a vonat a „Császárfürdő"
állomásról, ami a Piliscsabára, Esztergomtáborba, és Esztergomba bevonulókat vitte.
A „Császárfürdő" állomás a budai Duna-parton az azonos nevű fürdő közelében
üzemelt, mint szükségmegoldás, háborús örökség. Civil utas talán nem is volt a vona
ton, vagy ha igen, az elveszett a katonaládák sűrűjében. A vonat zsúfolásig megtelt,
csak Piliscsabán enyhült a helyzet, mivel az „utasok" kb. fele ott leszállt.
Reggel 8 óra tájban érkezett be velünk a vonat az esztergomtábori vasúti megálló
ba. Leszállva a vonatról a fogadóbizottság tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei üdvö
zöltek bennünket, majd sorakoztattak és a szerencsére csak néhány száz méterre
lévő laktanyába vezettek bennünket. A kapunál az őrség fegyverbe lépve üdvözölt
bennünket.
Beljebb, az út mentén, kíváncsiskodó öregkatonák figyelték csoportjainkat.
Az alakuló téren felsorakoztunk és onnan szólítottak orvosi vizsgálatra bennünket.
Alkalmatlan minősítést nem igen kapott senki, vagy ha mégis, azok száma elenyésző
volt. Ezt követően megtörtént az újoncok szakaszokba való szétosztása és a körletek
elfoglalása. Bár a század pontos létszámát korabeli okmányok alapján nem sikerült
tisztázni, az tény, hogy meglepően nagy létszámú századot szerveztek belőlünk.
A szakaszok létszáma kb. 50 fő volt. A fogalalkozásokat, fél szakaszra bontva,
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párhuzamosan tartották a szakaszparancsnokok és helyetteseik a nagy szakaszlét
számok miatt.
A felszerelések kiadása késő estig tartott. A csajkát azonban mindenki előre meg
kapta, hogy az ebédet el tudja fogyasztani.
Akik a felszerelést megkapták, folyamatosan mentek szalmazsákot tömni. Csak
ekkor tudtuk meg, hogy milyen töméntelen sok szalma szükséges egy előírásos
keménységűre tömött katonafekhelyhez. Bizony nem az előírt sarkosra sikeredtek
ezek a szalmazsákok, de a tiszteseink „megnyugtattak", hogy lesz ez jobb is. Majd
< gyakoroljuk, mondták, és igazuk volt mindkét dologban. A szalmazsáktömés „élve
zetében" még másnap is volt része j ónéhányunknak, a mert 25-én bevonulók részére
is nekünk kellett a körletet előkészíteni.
A körletünk — barakképület — két végén volt ajtó, de csak az egyiket lehetett
használni, a másik zárva volt. A bejáratnál volt a parancsnoki iroda, szemben vele a
napos asztal. A szobákon át kellett haladni azoknak, akik a belsőbb részeken voltak
elhelyezve, mivel a szobák egymásba nyíltak. Takarítás szempontjából a legbelső
szoba járt jól, mivel ott csak az odatartozók közlekedtek. A vizesblokk (mosdó, WC)
a barakk közepén volt és ezt is mások szobáin át tudta megközelíteni a többség, az
adott szobaparancsnoktól engedélyt kérve az áthaladásra. Volt olyan szoba, amely
nek fele az egyik, fele a másik szakasz körlete volt. Az itt lakók „élvezték" azt a
kiváltságot (e sorok írója is), hogy ha bármelyik szakasznak volt körletrend-ellen
őrzés, ill. szobaszemle, akkor az az egész szobát érintette. A körletben 28—30 eme
letes ágy volt. Körben a falakon polcok, a fegyverek és felszerelések részére. A hagyo
mányos katonaládák, az egyéb tisztító, tisztálkodó felszerelésekkel az ágyak alá
kerültek. Ezen kívül két „kecskelábú" asztal és négy pad egészítette ki a szobák fel
szerelését, berendezését.
Az első napokban kiosztották a fegyvereket, szinte valamennyi a régi hadseregből
átmentett puska volt. Néhányan a szintén régi „Király"-féle géppisztolyt kapták, tár
nélkül.
Mikor a század létszáma együtt volt, s a 25-én bevonultak is berendezkedtek, meg
kezdődött az újonckiképzés. Ez, utólag megállapítva is igen kemény volt. Bár a
kiképző tisztek, tiszthelyettesek többségét a régi hadseregből vették át, ha keményen
is, de nem önórzetsértően okítottak. Lehet, hogy akadna ellenpélda is, de nem ez volt
a jellemző.
Mindenekelőtt megtanultuk a rendfokozatokat, majd elöljáróink nevét és beosz
tását. Ezek az alábbiak voltak (a teljesség nélkül) : hadosztályparancsnok : Variházy
Oszkár vezérőrnagy, (mint ismeretes, ő volt 1945 februárban a szovjet hadsereggel
Buda felszabadításáért harcoló Budai Önkéntes Ezred parancsnoka. Ezt azonban
akkor nekünk nem mondták) ; hadosztály vezérkari főnök (ma TÖF) Gyérey János
ezredes ; nevelési osztályvezető Horváth Viktor őrnagy. A hadosztályparancsnokság
Várpalotán települt, tehát az említett elöljárókat csak névről ismertük meg. „Látha
tó" elöljáró volt viszont a zászlóaljparancsnok: Liptay Gábor alezredes; a zászlóalj
vezérkari főnök Kantár Imre százados ; a zászlóalj nevelő tiszt Raffai László százados
(mint a korabeli okmányok tanúsítják ő volt a zászlóalj örege, 1903-ban született,
a többi tiszt, tiszthelyettes mind fiatalabb volt nála).
Nem csak látható, hanem nap mint nap „érzékelhető" elöljárók voltak a század
tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei: Csutkái Attila százados századparancsnok (sokáig
csodáltuk hogy szálfa termete ellenére milyen ügyesen és gyorsan foglalt helyet a
harckocsi vezetőülésében) ; Rosta Ödön főhadnagy, a századparancsnok helyettese ;
Simon László hadnagy (1. szakasz), Kiss Sándor hadnagy (2. szakasz), Kemény
György hadnagy (3. szakasz), szakaszparancsnokok. A század szolgálatvezetője a
zászlóalj másik örege, Isaszegi István főtörzsőrmester volt (ő 1904-ben született).
A kiképzés ha nem is a kornak megfelelően, de a lehetőségeknek megfelelően folyt.
A foglalkozások helyszíne még az elméleti foglalkozások többségének esetében is a
Kis-Strázsahegy lábainál lévő gyakorlótér, illetve maga a kopasz oldalú, 231 m magas
Kis-Strázsahegy, ritkábban a kissé távolabb lévő Nagy-Strázsahegy és környéke volt.
Külön erőpróbát jelentett az alföldieknek ez a terep, hiszen otthon legfeljebb a
padlásra menve jártak magaslaton. A két Strázsa környékén sok-sok élményben volt
részünk. Ezek leírása, összegyűjtése külön kötetet is kitenne.
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Az újonckiképzés alatt tanultuk a legtöbb nótát. Erre szükség is volt, mert volt
egy jelszó a parancsnokok részéről és ezt be is tartatták, hogy „egy lépést se nóta
nélkül." Előfordult, hogy nem igen ment volna a nóta jókedvünkből, de ha az egy
szeri vezényszót követően nem harsogott a nóta, számítani lehetett különböző
irányból érkező repülőre. így hamar megtanultuk, hogy jobb a nóta, mint a repülő.
Az akkoriban énekelt nótáink többsége részben új, részben régi katonanóta volt, de
sokszor énekeltük a civilből hozott mozgalmi dalokat, szovjet katonadalokat és a
csak gyakorlótéren engedélyezett pajzán dalokat is.
A kiképzési idő igen hosszú volt, reggeltől ebédig, és bevonulás után csak akkor
mehettünk ebédelmi, ha minden szerelvény tisztítása „eredményesen" befejeződött.
Bizony sokszor 15 óra körül, farkaséhesen sorakoztunk csajkával a konyha előtt.
Ebédlő nem volt, rossz időben a körletbe vittük a csajkába kapott ebédet, jó időben
pedig a leves kanalazása közben álltunk sort a másodikért. A kenyeret egyben osztot
ták, egy napra, déltől-délig.
A vacsora és a reggeli kenyéradagunkat a kenyérzsákban tartottuk. Volt aki egy
szerre megette és másnap már társaitól kért egy-egy falatot. A heti tisztálkodást
— melegvizes fürdő — a dorogi bányászok fürdője jelentette, ahová hétvégeken,
zárt rendben, harsány nótaszóval vonult a század. Alsóruháinkat nem a patyolat,
hanem mosónők mosták szakaszonként és így arra is volt mód, hogy a „saját"
ingét kaphatta vissza mindenki.
Az újonckiképzés alatt az első komoly erőpróba az a menetgyakorlat volt, ami
riadóval kezdődött kora hajnalban és Esztergomon át a Duna vonalát követve
Basaharc (Dömös) végállomásig tartott. A távolság nem túl nagy, oda-vissza kb.
30 km, de a menetet nem az úton, hanem végig az úttal párhuzamos hegyoldalon
hajtottuk végre. Élelmet, „nyersanyagban" kaptuk és két-két fő a csajkájában főzte
meg az ebédjét. El lehet képzelni, milyen „finomságok" készültek olyan alkalmi
szakácsoknál akik nem főztek addig még soha. A bekormozott csajkák eredeti tisz
taságúra súrolása aztán külön gondot okozott.
A basaharci kirándulást alig hevertük ki, amikor egy újabb, de most már lényege
sen hosszabb következett, Bajnára és vissza, ami 50—60 km volt. Mint az előző
menetgyakorlat, ez is riadóval kezdődött és rajonkénti versenyt jelentett a menet
vonalon oda is, vissza is. Bajnán középületekben szállásolták el a századot, padlóra
terített szalmán. Pihenő időben még szórakozási lehetőség is akadt a helyi fiatalokkaL
Még az újonckiképzés alatt került sor az V. Hadseregi Pártkonferenciára. Ezen a
konferencián 13 párttag vett részt zászlóaljunktól. Két fő volt a honvéd a részt
vevők közül. Századunktól Horváth Sándor honvéd és a rohamtüzér ütegtől is egy
honvéd vett részt.
Az újonckiképzést lövészet zárta, majd a katonai eskü letételére került sor, melyet
a Magyar Köztársaságra tettünk le az esztergomi „Vak Bottyán" laktanya
udvarán, ahová a zászlóalj újoncait összevonták.
Ezután megkezdődött a harckocsizó szakkiképzés a II. világháborút a szó szoros
értelmében végigharcolt T—34-es harckocsikon. Akkoriban még öt fő volt a T—34esek személyzete. Parancsnok, rádiós, harckocsivezető, segédvezető-homlokgép
puskás, töltőkezelő-toronygéppuskás. A harckocsikkal való kiképzést csak forgószínpadszerüen lehetett megoldani, hiszen a század létszáma a harckocsikhoz szük
séges személyzet háromszorosa, vagy még ennél is több volt. Harckocsi-harcászatra
ki a terepre legtöbbször gyalog mentünk, öt-öt fős csoportokban. A kezelőkiképzés a
garázsban, vagy a garázs előtt folyt. Közben természetesen őrszolgálatot is kellett
adnunk, felváltva a roham tüzérekkel, őrsógbeosztásnál igen kedvelt őrhely volt a
„kábeljárőr", és az oda való beosztás kiváltságnak számított. Bár 6—8 km-t kellett
megtenni a kábel, bejárása során, de járőrtárssal, így nem volt unalmas a szolgálat.
Az őrzött kábelt legtöbbünk sosem látta ós célját sem ismerte.
A hét végi őrszolgálatok a kapunál külön élményt jelentettek. Amikor mi voltunk
szolgálatban, jaj volt a roham tüzéreknek ! A kimenőre, kimaradásra menő roham
tüzéreknél minden előírást kínos pontossággal ellenőriztünk. (Iratok, tű, cérna,
pénz stb.) A legkisebb rendellenesség visszaküldéssel járt. A kimaradásról beérkezok
hasonló bánásmódra számíthattak. A pontosságot a mi óránknak megfelelően ellen
őriztük, az esetleges ittasságot is mi ítéltük meg. A másik héten aztán fordult a kocka,
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a rablókból lettek a pandúrok, vagyis a rohamtüzérek végeztek hasonló ellenőrzést.
Az előző heti precízségünket igyekeztek felülmúlni, és ez folyamatosan így ment.
Ez a rivalizálás a „szőrözés" terén mindkét alegységnél „messzemenőleg" biztosította
a kilépés és belépés rendjét, feltárta az esetleges hiányosságokat.
Lehet, hogy a parancsnokok örültek is ennek, legalábbis nem léptek fel ellene
komolyabban. Persze azért így is előfordultak késések, vagy a laktanya sarkával
szemben működő csárdából hazatérők „kerítésparancsnokságon" való beérkezése,
de csak akkor, ha századbeli volt ott az őr.
Szerencsére nem volt túl kemény a tél. A kiképzési feladatok sokasága folytán
gyorsabban telt az idő.
Az első szabadságok is erre az időszakra estek. Az állomány részben karácsonyra,
részben szilvesz terre-ú j évre kapott néhány napot. A karácsonyi csoportnál a vissza
érkezéskor volt jó néhány késés, még hozzá több órás, de ez csak azokat érintette,
akik Budapesten átszáll va jöttek vissza. A távolsági vonatok késése miatt sokan
lekéstek a Császárfürdőről induló vonatot, de a MÁV igazolást adott és így nem kellett
senkit felelősségre vonni a késésért.
Kiképzéssel és szolgálattal teltek a napok. Megszoktuk a rendet, fegyelmet. Ebben
az időben már senkinek nem voltak beilleszkedési gondjai. A legkeményebb munká
juk a harckocsivezetőknek volt, nekik még a kiképzési időn túl is volt bőven tenni
valójuk. A harckocsik karbantartása, feltankolása, havazás esetén a fehérre festése,
hóolvadáskor a festék lemosása, mind-mind kiképzési időn túli feladatuk volt.
Ebben a munkában a segédvezetők segítették őket.
A harcköcsivezetőket és a segédvezetőket a kiképzési idő utáni tevékenységük
miatt alig láttuk a körletben.
Lassan kitavaszodott. A tavasz új szervezést is hozott, amit mi akkor természetesen
csak a „mozgásokból", vezénylésekből, áthelyezésekből észleltünk.
Akik 1948 október végén vonultunk be az első harckocsi századhoz, azonos össze
tételben 1949 áprilisig maradtunk együtt. Ez a fél év azonban példátlanul szorosra
kovácsolt össze bennünket. Ezt bizonyítja, hogy a bajtársi összetartozás most, 40 év
elmúltával is tart. Igaz, többségünk még további hat hónapot töltött Esztergom
táborban, a sorkatonai szolgálatot teljesítő bajtársak egy része még többet, de már
nem azonos században. 1949 tavaszán az akkor még a Honvédelmi Minisztériumhoz
tartozó határőrséget, a piros-kék parolis határvadászokat, főleg a déli országhatáron,
az ismert politikai szituáció kapcsán megerősítették, vezénylések, illetve áthelyezések
következtében az első harckocsi század sorai kezdtek megbomlani. Ezt követte a
nagyobb átszervezés, amit mi akkor csak a személyi mozgatásokon keresztül érzé
keltünk. Ma már tudjuk, hogy az ismert párthatározat kapcsán lépésről-lépésre
folyt a hadsereg fejlesztése.
Megalakult az első páncélos hadosztály, ezen belül az első harckocsi ezred, több
mint 900 fővel és a létszámnak megfelelő harckocsival. Ettől kezdve lett Pf. címünk.
„Keretátadással" a volt második önálló lövész zászlóalj egyharmada Piliscsabára
ment. Ilyen arányban az alegységek állománya is megbomlott, így a volt harckocsi
század is. Sokan kerültek a hadosztály törzsébe is, valamint az ugyancsak Esztergom
táborban felállított rohamtüzér osztályhoz. Akiket máshová szólított a szolgálat,
szomorúan váltak el tőlünk. Akik a harckocsiezrednél maradtunk, még jobban össze
tartottunk. A század ugyan nem maradt egyben, de legalább egy ezredben voltunk.
Lényegében mi adtuk az ezred alegységeinek keretét. Voltak akik ezreden belül
ugyan, de „szakmát" kényszerültek változtatni. Mivel minden zászlóaljhoz helyeztek
híradó szakaszt, jó páran oda kerültek. Ahogy tőlünk elmentek bajtársak, ugyanúgy
jöttek is az ezredhez a volt második önálló lövész zászlóalj más alegységeiből, főleg
a híradó századból, hogy a híradó szakterületet erősítsék. Az ezredhez kinevezett
parancsnokok is megérkeztek.
Ezredünk parancsnoka Úszta Gyula ezredes lett, aki a „Rákóczi" partizánosztag
parancsnoka volt a háború alatt a kárpátokban. (Akkor ezt a ma már közismert
tényt nem mindenki ismerte közülünk).
Az ezredparancsokkal egyidőben több olyan parancsnok foglalta el beosztását az
ezrednél, aki szintén akkor végezte el a törzstiszti tanfolyamot, és akik később a
hadsereg felső vezetésében, illetve a tábornoki karban fontos beosztásokat láttak el.
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Az új „felállás" első napjaiban megérkeztek az újoncok, öregkatonák lettünk.
Most mi álltunk a laktanya fő útja mellett érdeklődő tekintettel, hogy van-e ismerős az
újoncok között. Jonéhányunk fedezett fel ismerősöket. Az ekkor bevonultak között
már a sorkatonai szolgálatra behívottak voltak többségben, de a tiszti iskolákra
jelentkezettek száma is jelentős volt.
Közülünk, akik tisztesek lettek, részt vettek az újoncok kiképzésében. A felszabadu
lás utáni első díszszemlére készült a hadsereg. Ekkor nem április 4-én, hanem május
l-jén tartották a díszszemlét. Egyértelmű volt, hogy a szemlén részt vevő páncélos
kontingens csak a mi ezredünkből kerülhet ki. Az ezrednek is csak az öregkatonáiból,
hiszen az újoncok még szakkiképzésen nem voltak. Lényegében az első harckocsi
század tagjai vettek részt a díszszemlén, akiket különböző alegységekből szedtek
össze. Előbb otthon, majd Budapesten, a nagyrákosi gyakorlótéren folyt a felkészülés.
Mivel az újoncok még nem tettek esküt, a laktanyaőrséget is az öregkatonáknak kel
lett adni.
Folyamatosan, két váltásban adtuk az őrséget, mert csak ennyien maradtunk
Esztergomtáborban. Akiknek ez a sors jutott, szomorúan vették tudomásul, hogy az
ő itthoni szolgálati feladatuk is éppen olyan fontos tevékenység, mint a díszszemlén
lévőké. Az őrszolgálatot adókat sújtotta még az is, hogy a húsvéti szabadságra menés
lehetősége veszélyben forgott, hiszen csak két váltás őrség volt. A parancsnokok
rugalmasságán (szabálysértésén?), emberségén és az öreg páncélosok legendás baj társiasságán múlott, hogy mégis megoldást nyert a szabadság probléma. Mindkét
váltás vállalta, hogy folyamatosan 4—5 napon át ellátja az őrszolgálatot míg a másik
váltás szabadságra megy. Nagy rizikó volt ez a parancsnokok részéről. Fáradtan,
de éber szolgálatellátással hálálták meg a fiúk az emberséges intézkedést.
A fővárosban közben lezajlott a nagy érdeklődés mellett megtartott díszszemle.
A díszszemlén résztvett bajtársaink soha nem feledhető élményt szereztek.
A díszszemléről visszatért „győztes páncélosok" bekapcsolódtak a kiképzésbe.
Az újoncok szakkiképzése folyt és azon belül harckocsi éleslövészet is. A NagyStrázsa oldalából lőttek a harckocsiágyúk a Kétágú hegy oldalába. A harckocsi
alegységekbe beosztottak az újoncokkal részt vettek a lövészeten, az öregkatonák
egy része pedig a lőteret biztosította biztonsági őrként.
Júniusban a Kossuth Akadémiát frissen végzett alhadnagyok és tiszthelyettesek
érkeztek az alegységekhez. Már bekapcsolódtak az új szakaszparancsnokok a kikép
zésbe, amikor az egyik júliusi napon, teljesen váratlanul, megjelent a laktanyában
Farkas Mihály honvédelmi miniszter és kísérete. Külön tanterem nem lévén a körlet
ben szakaszonként politikai foglalkozást tartottak a századok. A miniszter néhány
foglalkozást megtekintett, néhány percet időzött egy-egy helyen és egy-egy kérdést
is feltett a témából. Mikor meggyőződött arról, hogy „tudjuk a leckét", ahogy jött,
úgy távozott is körünkből.
A nyár közepén „nagy kihelyezésre" került sor. A Várpalota melletti Inota köze
lébe, oda ahol most a „November 7." erőmú áll, települt ki az ezred. Az első napok a
tábor berendezésével teltek, majd a tanultak gyakorlása folyt a könnyűnek nem
nevezhető terepen. A harckocsik védelemre való beásásának gyakorlása több napi
munkával is csak félig meddig sikerült egy-egy harckocsi személyzetének a sziklás,
köves talajon.
Az inotai táborozásunk alatt — 1949. augusztus 18-án — az Országgyűlés elfogad
ta a Magyar Népköztársaság Alkotmányát, melyre augusztus 20-án tettük le az
esküt. Ez az eskütétel külsőségeiben is sokkal ünnepélyesebb volt, és azért emlékeze
tesebb is, mint az előző eskü, amit még a Magyar Köztársaságra tettünk le, zárt
körülmények között, újonckiképzésünk után.
Az eskütétel ünnepélyes és nyilvános volt. Részt vettek azon a környék dolgozói
nak képviselői, a párt- és állami vezetők és természetesen a hadsereg felső vezetésének
képviselői, a családtagok azonban nem, akkoriban ez a lehetőség nem volt gyakorlat.
Az eskütételre a pétfürdői sporttelepen került sor, ahova gyalogmenetben vonultunk át
a táborhelyről. Ezen az eskütételen nem az újoncok tettek esküt, hanem az ezred
minden tagja ós a hadsereg egésze is, helyőrségenként, az új Alkotmányra.
A táborból való bevonulás után került sor, a még június-július hónapban végrehaj
tott haditorna jelvényszerző versenyeken j el vényfokozatokat elértek részére a jel— Ő88 —

vények kiosztására. A szeptember hónap szolgálat ellátással, anyagok karbantartá
sával, rendezésével és javítási munkákkal telt el.
A hónap vége felé ismét „mozgás" jelei mutatkoztak. Ennek okát már jobban
értettük, legalábbis azok, akik önkéntesek voltak és a Kossuth Akadémiára jelent
kezve az egy éves csapatszolgálat vége felé közeledtek. A hónap végén sorakoztatták
az ,,érdekelteket". Ismertették az áthelyezési parancsokat, hogy ki hova kerül. Ekkor
tudtuk meg, hogy a Kossuth Akadémia megszűnt és helyette fegyvernemi tiszti
iskolák létesültek. (Nyilván a megnövekedett tiszti létszámigény biztosítására.)
Az áthelyezési parancsokat megdöbbenve hallgattuk, mert a Honvéd „Rákosi
Mátyás" Páncélos Tiszti Iskola állományába csak egy része, bár a többsége került a
volt páncélosoknak. Jónéhányan más tiszti iskolákra nyertek beosztást. Később
derült ki, hogy a polgári szakképzettségeket is figyelembe vették az elosztásoknál és
pl. a vasasokat, a tüzér, a légvédelmi tüzér és más szertiszti tanfolyamokra is számí
tásba vették. A hazai tisztképző iskolák mellett néhányan a Szovjetunió tisztképző
intézményeiben kezdték meg tanulmányaikat. A sorállományú bajtársaink az ezred
nél vagy újabb áthelyezések kapcsán máshol folytatták szolgálatukat.
Október elején kaptak néhány nap szabadságot az áthelyezettek, a tiszti iskolákra
menők. Nagy búcsúzásokra került sor és fájó szívvel, de szétvált néphadseregünk első
harckocsiszázadának a még ekkor is egy ezred soraiban szolgáló állománya.
Fokozta az elválás nehézségét — főleg azok számára, akik a páncélos fegyvernem
től is kénytelenek voltak megválni — hogy aznap érkeztek meg a Szovjetunióból a
gyári új harckocsik, amikor nekünk menni kellett az ezredtől.
A vasútállomáson kirakodott harckocsik dübörögve jöttek befelé a kapun hosszú
hosszú sorban, mi meg kifelé vonultunk, hogy ki-ki az új beosztásában teljesítse
kötelességét.
Ezt követően sokunkkal csak az 1958-ban tartott tíz éves bajtársi találkozón
láttuk viszont egymást, vagy még ennél is később.
Akik végig páncélosok maradtak, azok a szolgálatuk során természetesen többször
találkoztak. Azok viszont, akik a harckocsizó fegyvernemtől távol kerültek, csak
ritkán és véletlenszerűen. Ennek ellenére valamennyien páncélosok maradtunk.
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múzeumokban is, szinte egész termeket tar
t a n a k fenn efféle célokra, melyet nem pusztán
üzleti szempontok indokolnak, hiszen a látot
tak, az új ismeretek bővítésében és elmélyítésé
ben, egyaránt jelentős szerepet játszhatnak a
különféle kiadványok. David Nicolle munkája
is elsősorban múzeumi könyvesboltok révén
kerülhet a szigetország és a világ minden tájá
ról érkező látogató kezébe, aki a rendkívül
ízléses kiállítású, térképekkel, fotókkal, met
szetekkel, színes táblákkal, sőt a további
tájékozódást még bibliográfiai jegyzékkel is
elősegítő könyvet mindenképpen szakszerű
és megbízható műnek t a r t h a t j a Magyarország
és Kelet-Európa középkori had- ós fejlődés
történetére nézve. A „Men-at-Arms" sorozat
népszerűségét egyébként mi sem jelzi jobban,
hogy eddig már közel kétszáz m u n k á t adtak ki
a különböző országok ós korok hadtörténetéről.
Mindezek alapján a magyar olvasó és törté
nész fokozott érdeklődéssel lapozhatja fel az
angol szerző könyvét, s vizsgálhatja kíváncsian,
vajon mit írnak rólunk, s hogyan vélekednek
a magyar hadtörténet és a kelet-európai régió
mintegy öt évszázadáról egy nagyközönségnek
szánt sorozat újabb darabjában.
David Nicolle Kelet-Európa értelmezése
a balkáni államokra és Bizáncra vonatkozik,
s h a t önálló részben tárgyalja sorrendben
Magyarország, Bizánc, Bulgária, Szerbia, Albá
nia és Románia hadtörténeti, valamint társa
dalomtörténeti fejlődésének főbb jellemzőit.
Ügy tűnik, az egyes országoknak a címben
megadott időhatárok között betöltött szere
pót, politikai súlyát v e t t e alapul, midőn Ma
gyarországnak és Bizáncnak közel hasonló
terjedelmet, míg az utóbbi négynek különkülön alig egy-két oldalt szentelt. Ugyanakkor

félrevezető, s következetlen ez a felosztási
mód, hiszen Románia megjelölés a l a t t csakis
a Havasalföldi és Moldvai fejedelemségek had
szervezeti fejlődését vázolhatta fel a szerző,
mivel a korban még egyáltalán nem létezett e
XIX. század közepétől (1859) fennálló állam
alakulat és elnevezés! Ugyanakkor a Magyar
országtól közjogilag független Horvátország
nak főként a török elleni védelemben játszott
szerepét viszont önálló részben lehetett — és
kellett — volna ismertetni. E furcsa felosztás
nyomán t á m a d t kételyeket még fokozhatja
az a térkép, amely a bevezetéshez csatolt
rövid kronológiai táblázatot lenne h i v a t o t t
kiegészíteni. Ezen Nicolle az 1330 körüli évekre
való utalással a Dunától és a Tiszától északra
megintcsak anakronisztikus megjelölést alkal
m a z o t t Szlovákia feltüntetésével, s így azt a
térképen a Magyarországgal perszonálunióban
lévő Horvátországgal legalábbis egyenlő stá
tusú, létező államtestnek vette. Mindamellett
— nyilvánvaló tévedéssel — a magyar király
nak különböző időszakokban hűbéres Moldvai
ós Havasalföldi fejedelemségeket szintén Ma
gyarország határain bélül létező államokként
ábrázolta a szerző. Az Arany Horda megjelö
lést viszont csak a Moldvai fejedelemség keleti
határa, illetőleg a Kijevtől délre eső, s a
Dnyeper által határolt területekre terjesztette
ki. A Bulgária történetét taglaló részben pedig
t ö b b szempontból is vitatható az a sommás
megállapítás, miszerint az „ország a »Mongol
Világbirodalom« részeként békét és jelentős
gazdasági fellendülést élvezett." Tovább is
sorolhatnánk akár a térképpel, akár a többi
állam történetével kapcsolatos tévedéseket,
de ezúttal tekintsünk el ezektől, s maradjunk
szigorúan a magyar vonatkozású problémák
vizsgálatánál.
Már a magyar etnikum eredetmeghatározá
sainak összetettsége is komoly félreértéseket
eredményezhet Nicolle ismertetése alapján.
Mint írja: „A korabeli krónikások a magyaro
k a t , akik a I X . sz. végén hódították meg a te-
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rületet, türköknek tekintették; a X I . századra
azonban egy tisztán finnugor nyelvet, a ma
g y a r t beszélték. E g y újabb teória szerint két
hódításra is sor került, s eszerint egy finnugor
nép követte a t ü r k onogurok (a bolgárok és
hunok rokonai) egy további t á m a d á s á t , mi
u t á n az avar államot Nagy Károly megdöntöt
t e . A I X . század végén érkező t ü r k magyarok
azután egy kis vezető elitté váltak, akik nem
sokára á t v e t t é k a letelepedett
finnugorok
nyelvét." Igaz, nem várható el, hogy a magyar
ság pontos eredetére, a máig t a r t ó vita köze
pette, valaki néhány mondatban rávilágítson,
de ha már elméletekre utal a szerző, talán
nem á r t o t t volna azokat egyértelműen és sza
batosan kifejteni. Ám meglehetősen nagyvona
lúan kezeli Nicolle a Kárpát-medencébe törté
nő magyar betelepedés utáni állapotokat is,
kijelentve, hogy a honos szláv és finnugor
népesség megőrizte katonai szerepét a hegyvi
dékeken.
A X I I I . századi mongol támadással, illető
leg az annak elhárításával kapcsolatos esemé
nyek taglalása szintén további tévedéseket
tartalmaz. A kunoknak az ország védelme
érdekében történő betelepítése kapcsán Nicolle
az egyik színes rajzhoz azt a megjegyzést fűzte,
hogy e néptörzset jellegzetes szőke haja ós kék
szeme alapján m á r a korabeli német és orosz
elnevezés is a „sárga" színnel azonosította.
E megállapítás kommentálására elég csupán
Kiszely I s t v á n egyik idevágó antropológiai
munkáját idéznünk: ,,A kunok antropológiai
összetétele (...) rokon volt a honfoglaló ma
gyarokéval, azzal a különbséggel, hogy bennük
kevesebb volt a kelet-balti elem. (...) A kunok
(...) t e h á t túlnyomóan turano-taurid típusuk
által a magyarság embertani összetételét ismét
az eredeti turanid irányba fejlesztették."
(Sírok, csontok, emberek, I I . kiad., Bp.,
1976. 218. o.) Taurid jelleg esetében egyébként
a szem, a haj fekete, s a bőr erősen barnás,
a turáni típust pedig sötétbarna vagy fekete
haj, sötét szemek, kissé hullámos bajusz jellem
zi, (uo. 148. és 151. o.) Mindezek u t á n m á r
nem is meglepetés, hogy a Muhi csatát 1241
helyett 1242-re d a t á l t a az angol szerző.
Az Anjou hadszervezeti tagozódás kapcsán
pedig azt olvashatjuk, hogy „az ispánok a bá
róknak voltak alárendelve, akik u t á n a király
saját
várainak várnagyai
következtek."
Ugyanitt még szó esik arról, hogy N a g y Lajos
német és olasz zsoldosokat is szolgálatába
fogadott, de hogy ezekkel miért harcolt a
„pogány litvánok és a katolikus lengyelek
ellen," azt már találja ki az olvasó. Furcsa az
is, hogy a Zsigmond által létrehozott telek
katonaság intézménye kapcsán miképpen buk
k a n fel az angol szövegben a „honvéd" el
nevezés.
Sajnos azonban további negatívumok is
jellemzik Nicolle könyvét. A mellékelt nyolc
színes tábla magyar vonatkozású ábrázolásai
n a k jelentős részén a szerző nem az általánosan
használatos, jellemző darabokat m u t a t j a be,

hanem — egy-egy szórványleletre hivatkozva
— a kuriózumokat igyekszik megragadni és
jellemzőkként ábrázolni. Egyébiránt a NyugatEurópában kiadott népszerűsítő szándékú
viselettörténeti munkák általános hibája az a
szemlélet, hogy a Lajta folyón túl egy távoli,
egzotikus világ kezdődik, ahol istentelen bar
bárok laknak. Viseletük, fegyverzetük az
európaitól teljesen idegen, ezért a bemutatá
sukra bármilyen mesebeli fantáziakép meg
felelő. Hogy az illusztrációkat készítő Angus
McBride is beleesett ebbe a hibába, az egyfelől
érthetetlen, hiszen az illusztrációk magyará
zatai arra engednek következtetni, hogy ismeri
az egykorú ábrázolásokat, (Képes Krónika,
kígyóspusztai csat, felvidéki és erdélyi temp
lomfreskók, stb.), amelyek alapján reális és
jellemző kép alakítható ki a feldolgozott kor
magyar viseletéről. Másfelől viszont igen ve
szélyes, hogy a táblák ilyenek lettek, mert az
ábrázolt fegyverek jó része valóban létező
régészeti lelet, de általában nem tipikus dara
bok, így a felületesség éppen az alaposság lát
szatát kelti. H a m á r a kuriózumok ennyire
előtérbe kerültek a kötetben, sajnálatos, hogy
az európaitól valóban jelentősen eltérő visele
t ű és fegyverzetű kunoknak a színes táblákon
való megjelenítése távolról sem nevezhető
hitelesnek. A szerző nem használta ki az egy
korú források (Képes Krónika, Magyar Anjou
Legendárium, stb.) nyújtotta lehetőségeket,
hanem néhány lelet alapján egy teljesen eklek
tikus „kunképet" alakított ki.
A magyar lovagábrázolások közül hiányzik
a Hunyadiak korának jellegzetes saladévértes lovagja. Ehhez a Thuróczi-krónika
metszetei a d h a t t á k volna a mintát. Hiányzik
továbbá ugyané kor huszita-típusú gyalogosá
n a k ábrázolása, amelyet —- ugyancsak a
Thuróczi-krónika alapján — vassalapban és
gótikus félvértben képzelhetünk el. (Talán
ezt a típust kívánta helyettesíteni — kevés
sikerrel — a „ H " tábla ún. „erdélyi gyalogo
sa".) Feltétlenül helyet kellett volna kapnia
viszont a színes táblákon az 1526 utáni időszak
jellegzetesen magyar fegyvernemének, a hu
szárnak. Rögtön k é t típus is kínálkozik fel
használásra: egyfelől az ún. gótikus szablya
saruveretén látható ábrázolás alapján (ame
lyet közöl is a kiadvány a 39. oldalon) rekonst
ruálható típus, másfelől Gávai Lukács vagy
a Szentgyörgyvölgyi Bakács család címerképén
ábrázolt, csúcsos huszársisakot viselő típus.
(Nyulásziné Straub É v a : ö t évszázad címerei
a Magyar Országos Levéltár címereslevelein.
Bp., 1987. 72., 172. o.) Az előbbi típus alapján
készült, és a „ H " táblán l á t h a t ó moldvai
leönnyűlovas — jobb lábánál egy k b . 100 évvel
korábbi gyalogos pajzs, ún. kis paveze —
nem fogadható el huszárábrázolásként, mert aki
magyar huszárt keres, azt nem a „moldáviai"
címszó a l a t t fogja keresni.
Könnyen lehet, hogy a középkort, illetve
Közép- ós Kelet-Európát a sorozat szerkesztői
csak afféle perifériális területeknek tekintik.
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H a egy majd fél Európányi terület több mint
ötszáz éves történelmét kell a szerzőnek 48
oldalra és 8 színes táblára összesűrítenie, akkor
ez a m u n k a nyilvánvalóan nem lehet olyan
részletes és kimerítő, mint a Napóleoni hábo
rúkkal foglalkozó művek, ahol csak Wellington
gyalogsága maga megtölt k é t kötetet. E z a kö
rülmény természetesen csak a r r a szolgálhat
mentségül, ha valami k i m a r a d t a kötetből,
a benne hagyott tévedésekre semmiképpen sem.
Igaz, a csatolt bibliográfia a magyar történet
írás és tudománypolitika veszedelmes mulasz
tásaira is utal. A szlovák, jugoszláv, román
szerzők tollából angol nyelven megjelent össze
foglalások mellett még jugoszláv és román
folyóiratokat is feltüntet a szerző, míg Magyar
ország történetéről mindössze egy, több mint
tíz éve (!) készült művet ajánl az olvasónak.
(A History of Hungary. E d . E . Pamlényi.
Bp., 1973.) í g y azután nem is lehet csodálkoz
ni, ha Szent László magyar király harcait,
a külföldi olvasó számára megfejthetetlen mó
don, ősi „szlovák" és „ r o m á n " templomfreskók
örökítik meg.
Mindent egybevetve az a legnagyobb prob
léma, hogy a kiadvány elkészült, és most m á r

nem lehet rajta változtatni. Az Osprey Kiadó
elszalasztottá a lehetőséget, hogy egy korrekt,
igényes, a „Men-at-Arms" sorozat színvonalá
hoz méltó kötetet adjon az érdeklődők kezébe.
Sajnos számolni kell vele, hogy ebben a soro
zatban még egyszer ugyanerről a korról és tér
ségről nem jelenik meg kötet. Akik ennek a so
rozatnak a köteteit használják, például modellfigura-készítéshez viselettörténeti kézikönyv
ként, azok számára egy t ö b b szempontból
hibás és torz kép válhat véglegessé a magyarság
középkori történelméről, viseletéről és fegy
vereiről. Mindenesetre a magyar történészek
számára egy igen fontos tanulsággal szolgál
az Osprey „Men-at-Arms" 195. kötete. Neve
zetesen azzal, hogy a laikus
nagyközönség
számára is Írni kell idegen nyelvű ismeretter
jesztő munkákat, s lehetőleg dekoratív kiállítású
kiadványok formájában kell azokat megjelentetni.
Ha a téma legavatottabb szakértői erre nem vál
lalkoznak, akkor megírják mások — úgy, ahogy
a rendelkezésükre álló hiányos információk alap
ján tőlük telik.
Szöllősy Gábor—Kurucz

György

FRANK TIBOR

EGY EMIGRÁNS ALAKVÁLTÁSAI
Zerffi Gusztáv pályaképe, 1820—1892
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1985. 310 o.)

F r a n k Tibor munkája első pillantásra túl
méretezettnek tűnik s ezt a felületes benyo
mást csak erősíti a temérdek levéltári és egyéb
iratanyag megmozgatása, a közismert, vagy
alig hozzáférhető szakirodalom szorgalmas
átrostálása, a rengeteg külföldi archívum
és kézirattár gondos fölbúvárlása, de még azon
történészek ill. levéltárosok, kiadói szakembe
rek tekintélyes száma is, akiknek a szerző
köszönetét fejezi ki szakmai segítségükért
vagy erkölcsi támogatásukért.
Vajon megérte-e a fáradságot ez a sokéves
kutatással összeállított monográfia, egy kétes
hírű, s ráadásul harmadrangú figura, Zerffi
Gusztáv pályafutásáról, amikor se szeri se szá
m a azon személyiségeknek akik Zerffinél
összehasonlíthatatlanul nagyobb súllyal estek
latba a korszak (1849—1867) politikai esemé
nyeinek alakításában, de tudományos igényű
átfogó szakmunka mégsem született eddig
róluk? Hogy példát is említsek, még a törté
netesen Zerffi Gusztávval egyazon évben szü
letett és elhalálozott Klapka Györgyről sem...
Ám a könyv alaposabb áttanulmányozása
(mi t ö b b , többszöri elolvasása) a történeti

kérdések iránt érdeklődő átlagolvasót és a
szakembert egyaránt meggyőzi, hogy F r a n k
nagyon is megfontoltan nyúlt Zerffi Gusztáv
alakjához, s hogy választásával egyfelől egé
szen sajátos nézőpontra, perspektívára t e t t
szert a korabeli események és folyamatok ta
nulmányozásához, másfelől pedig máig ható
társadalom- és ideológiai történeti problémák
majdani megoldásához nyújtott használható
és meg nem kerülhető kiindulópontot.
Hogy voltaképpen miről is „szól" Frank
(mikro)filológiailag is imponálóan pontos
szakmonográfiája, annak érzékeltetéséül en
gedtessék egy kis kitérő — néhány gondolat
erejéig legalább. Mert, bármilyen hihetetlennek
tetszik is, jelen sorok írójában — Klapka
korabeli tevékenységének és a róla alkotott
kortársi állásfoglalások többé-kevésbé alapos
ismeretében — épp Frank monográfiájának
hatására az a kényelmetlen érzés kezdett kör
vonalazódni, hogy pályájuk homlokegyenest
ellenkező előjelű alakulásában — eredendő és
meg nem változtatható személyiségjegyeiken
t ú l — rendkívül fontos szerepet játszott szár
mazásuk is.
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Távol álljon tőlem, hogy a szentségtörés
bűnébe essek, de talán nem fölösleges tisztáz
ni, hogy e két azonos korú hajdani fiatalember
nek nem a magyar volt az anyanyelve, hanem
a német, s bár a magyart is tökéletesen beszél
ték, írásban az esetek döntő többségében
Goethe nyelvét használták. (Klapka például
még az 1860-as évek elején is többnyire néme
t ü l levelezett Kossuthtal, de t ö b b más emig
ránstársával is). Eszmélkedésük, személyisé
güket alakító meghatározó élmény- és ta
pasztalatszerzésük idején, t e h á t nagyjából az
1830-as, 1840-es évek fordulóján, korántsem
volt még teljesen eldöntött dolog, hogy a Morva
országból bevándorolt (valószínűleg cseh v.
morva eredetű) elnémetesedett temesvári
polgárcsaládból származó Klapka, illetve a jelek
szerint Hannoverből Pest-Budára áttelepedett,
korán katolizált, de zsidó eredetű értelmiségi
családban született Zerffi érzelmileg melyik
nemzettel azonosul. Mert bár mindketten a
történelmi Magyarországon l á t t á k meg a
napvilágot, éppen személyiségfejlődésük legfon
tosabb időszakában mindkét tehetséges ifjú
hosszú éveket t ö l t ö t t a császárvárosban : Klap
k a a bécsi katonai akadémia növendékeként,
Zerffi pedig mint színész és újságíró. Kortársaik
alapvető és meghatározó élménye, a reformkori
magyar liberalizmus és a Bécsből vezérelt
konzervativizmus kettős vonzása, — F r a n k
szavaival — a lojalitások, féltétélezett konfliktusa
t e h á t minden bizonnyal erősebben h a t o t t r á j u k ,
nagyobb kihívást jelent(het)ett számukra
Magyarországon m a r a d t nemzedéktársaiknál.
Ráadásul átlagosnál jóval kiemelkedőbb szel
lemi képességeiken kívül személyiségüknek volt
egy nagyon lényegesnek tetsző közös voná
sa: szinte hihetetlen becsvágyuk, ami K l a p k á t
a magyar történelem legragyogóbb neveinek
sorába emelte, míg Zerffit egyfelől a Kossuthemigráció ( Bangya János mellett) legkárté
konyabb figurájává, valóságos „antihőssé"
(Frank T.), spionná, provokátorrá, titkosügy
nökké, az abszolutisztikus bécsi rendszer cinikus
és rendkívül hatékony kiszolgálójává süllyesz
t e t t e — másfelől viszont, néhány évtizeddel
később, a viktoriánus Anglia neves történé
szévé t e t t e . Aki sajátos módon még a modern ja
pán historiográfia kialakulására is hatással volt.
Mielőtt a monográfia izgalmas lapjait for
g a t v a Zerffi „zavarba ejtő sokarcúságának"
(Frank T.) nyomába erednénk, szeretnék a
„ h ő s " (Klapka állandó jelzője az 1850-es,
60-as években valóban az „héros de Komorn"-a
„komáromi h ő s " volt) és az „antihős" (Zerffi)
alakjának még egy utolsó, de rendkívül fontos
nak látszó összetevőjére kitérni. Nevezetesen
arra, hogy kiemelkedő adottságaik ellenére
mindkettőjükből hiányzott az eredetiség. F r a n k
monográfiája ezt Zerffi esetében az orvosi lát
leletek tárgyilagosságával bizonyítja, külö
nösen történetírói tevékenységét illetően, míg
Klapkáról a csaknem egybehangzó kortársi
vélemények és a történelmi t á v l a t valószínű
síti ugyanezt. A magas fokú intelligencia ugyan

minden bizonnyal képessé t e t t e őket arra,
hogy ezt maguk is érezzék és/vagy sejtsék, de
arra már nem, hogy be is ismerjék, s ez éppen
nem csökkentette, inkább — az önigazolás
közismert mechanizmusával — csak t o v á b b
növelte irdatlan érvényesülési vágyukat, az
előttük, illetve fölöttük álló kortársakkal szem
beni ellenérzéseiket. Klapka Kossuthtal szem
beni magatartása az emigráció kezdeti szakaszá
b a n , 1862-es látványos szakításuk, 1863/64-es
intrikái, egyáltalán „vezérkedési hajlamai" elég
gé ismertek ahhoz, hogy hivatkozhassak rájuk.
E s ezek u t á n m á r nem is annyira meglepő,
amit B a t t h y á n y Kázmér volt „külügyér" egy
nemrégiben előkerült levelében Görgey kapcsán
ír róla: „(Klapka) Görgey visszhangja, el kel
lett szenvednie felsőbbrendűségét, ugyanakkor
gyűlölte is Görgeyt; Klapka nem nagy ember,
nem is nagy generális, amilyennek elhitetni
szeretné magát emlékirataiban. Ügyes és néha
szerencsés, ez m i n d e n " (Batthyány Kázmér
Louis Bystrzonowskinak, K u t t a h y a (sic!),
1850. dec. 12.)
A szerencse és az ügyesség persze önmagában
kevés lett volna Klapka hadvezéri és politikusi
karrierjének kibontakozásához, nem kis tehet
ség s ügyszeretet is kellett hozzá !. Meg — s i t t
kanyarodunk vissza Zerffihez — a jó választás,
a magyar nemzeti önrendelkezés, s egyáltalán
a magyar progresszió ügyének feltétlen föl
vállalása és szolgálata.
Igen ám, csak míg Klapka és nemzedéktársai
többsége előtt n y i t v a állt az akkortájt leg
nagyobb presztízsű katonai és politikusi kar
rier, addig Zerffi, ellentmondásos pályája
egyetlen viszonylag pozitív korszakában, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc idején,
magáról is szólva ezeket í r h a t t a : „Mi lehet
nálunk a zsidó? Kalmár—doctor—művész—
író... Mint művész és író a zsidó oly helyzetben
v a n , mikép a társaság (társadalom) nyomását
csak még jobban kell éreznie, — s egész élete
az ő szellemi műveltsége és statusjogellenes
állása közti ellentét által örökös ellentmondássá
leszen, mely a földön megoldást nem remélhet,
s mely végre azon átokkal végződik — az em
beriség nem érdemli hogy emberekből álljon...
(Reform, 1848. júl. 11. — idézi Frank, 31—32,
o.) A szerző joggal tekinti Zerffi ezen kijelen
tését, s azt követő „elszólását" személyisége,
egyénisége sokatmondó és áruló megnyilvá
nulásának. A jelentékeny köz- és szépírói,
talán politikusi babérokra is pályázó Zerffi
helyzete valóban nem volt könnyű, s ezt hetykeségével, fölényességével, tudálékosságával,
izgágaságával s agresszivitásával csak nehezí
t e t t e , jócskán „problematikussá", sőt ellen
szenvessé téve alakját kortársai előtt. Ez, vala
mint a hatalomhoz való ambivalens viszonya,
állandó frusztrációja, sértett becsvágya, vala
m i n t a rendőrségi ügyek és módszerek iránti
vonzódása (1848. dec. 1.-j én Madarászok meg
bízásából ő készíti el „A rendőri Minisztérium
általános szerkezetének tervezetét", a forra
dalmi rendőrség általa elképzelt ideális struk-
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túrájáról illetva 1849 tavaszán Aulich tábor
nok segédtisztjeként „inkább detektív, mint
katonai feladatokat lát el") és — nem utolsósor
ban — a szabadságharc leverése s az emig
ránslét kezdeti, súlyos
megpróbáltatásai
— összegzi F r a n k — sodorja Zerffit, koránt
sem előzmónytelenül és váratlanul, Bach
nemzetközi ügynökhálózatának tagjai közé.
Természetesen nem véletlen, hogy Zerffi
titkosügynöki „működése" áll Frank figyel
mének homlokterében s ez alkotja munkája
törzsanyagát. (Könyve 218 oldalnyi főszöve
géből csaknem 150-et szentel a konfidenspálya alakulásának, míg az „előzményekre"
mintegy 25, a „tudósi" korszakra pedig pon
tosan 67 oldal jut.). Nyilván a monográfia
terve is úgy született, hogy a szerző rábukkant
Zerffi megmaradt jelentéseire, illetve fontosabb leveleire és ezek tartalma, kivételesen ma
gas színvonala keltette föl érdeklődését
Zerffi, az individuum iránt. E z késztette arra,
hogy módszeres kutatásai eredményeként
először aprólékos munkával tisztázza „hőse"
családi viszonyait, indíttatásának körülménye
it, majd kiigazítsa s kiegészítse eddigi ismere
teinket Zerffi reformkori hírlapírói és irodalmi
tevékenységéről. Az pedig kutatói szeren
csénél jóval több, már-már historikusi bravúr,
hogy véglegesen tisztázta: Zerffi Gusztáv a
reformkor és a szabadságharc magyar—német
(német—magyar) publicistája, a Dr. Piali ; Dr.
P . ; ill. „Perisi" néven 16 éven á t Bécsnek íroga
t ó „politikai megfigyelő", végül Dr. G. (ustavus)
G.(eorge) Zerffi „professzor", a tekintélyes
„angol" történész a Royal Historical Society
tiszteletreméltó elnöke, a modern japán törté
netírás egyik „ a t y j a " — valójában egy és
ugyanazon személy.
De, egyetértek a szerzővel, az életút meg
értésének „kulcsa" tényleg az ügynöki korszak.
Ez a szerves kapocs a „köpönyegforgató liberá
lis" (Frank T.) és a majdani „ b r i t " tudóskarrier között. í g y középpontba állítása és rész
letezése egyaránt indokolt. F r a n k kivételes
anyagismerettel és nem csekély empátiával
m u t a t j a be Zerffi „szakmai előmenetelét",
gyors „fejlődósét"; azt, ahogyan közönséges
besúgóból széleskörű tájékozottsággal rendel
kező, szorgos és színes tollú politikai informátor
lesz, aki még azt a luxust is megengedheti ma
gának, hogy értesüléseit egy „liberális" ma
gánleveleinek álcázva ne csupán „kollégái"
tevékenységének kíméletlen bírálója legyen,
hanem a dél-kelet-európai térségbe irányuló
osztrák politika egészének — vagyis tulajdon
főnökeinek is! A szerző, Zerffi jelentéseinek
ismeretében, méltán adózik elismeréssel az
ügynök intellektuális mozgékonyságának, lé
nyeglátó érvelésének, szellemes, csipkelődő
stílusának. S nem mulasztja el sejtetni, hogy
Zerffi lehetséges „ k e t t ő s " (hármas?) ügynök
is volt! Utal ugyanis arra, hogy Dr. P . nem
egy megszerzett adata, információja — persze
egészen más összefüggésben és „hangszerelés

sel" — kortársainak írott „közönséges" (ám
provokatív!) leveleikben is felbukkan, szem
léletesen tanúsítva a hajdani zsurnaliszta szel
lemi hajlékonyságát — és kivételes veszélyes
ségót !
Végképp nincs terem ama szerfölött kárté
kony tevékenység értékelésére, amit Zerffi,
módszereit még t o v á b b tökéletesítve, Perczel
és Kossuth, Kossuth és Szemere, Szemere és
Marx, Marx és Kossuth kapcsolatainak mér
gezésében, az egész emigráció bomlasztásában
— rombolásában (részben Bangya Jánossal
együtt) kifejtett. Ennek egyébként Frank,
monográfiája anyagát némileg másként szer
kesztve, amúgy is külön könyvet szentelt
(Frank T. : Marx és Kossuth. Magvető, Nemzet
és emlékezet, 1986.) I n k á b b , néhány új a d a t
birtokában, megerősíteném, hogy a szerző fel
tételezése Zerffi „agent double " szerepéről
igazolódni látszik. Bizonyos jelek arra utalnak,
hogy feltehetően a lengyel emigrációnak is
felajánlotta szolgálatait! Amennyiben ez a
föltevés valóban helyesnek bizonyul, máris
tisztábban látjuk majd Zerffi belgrádi „ügy
ködéseit" s talán arra is fény derül hogy
konkrétan. milyen szerepe volt a Kossuthot és
piemonti ügynökét, Carossinit súlyosan kom
promittáló ekkori vádakban és üzelmekben, a
lengyel és szard ügynökök összecsapásában.
Az viszont a Czartoryski-emigráció dél-kelet
európai tervei, a térség politikai átrendezésére
vonatkozó elképzelései ismeretében kétségtelen
ténynek látszik, hogy Zerffi i t t , ezen a téren
sem volt eredeti. Még ebben a számunkra leg
jelentősebb, s eddig a legtöbb helytálló meg
figyelést és javaslatot tartalmazó, s ezért
figyelemreméltó (noha ellenséges célzatú) irat
anyagában is „csúsztatott". Saját leleményként-vélemónyként azt a d t a elő bécsi meg
bízóinak amit Lenoir-Zwierkowskitól, Morawieckitől és a többi lengyel emigránstól Belg
r á d b a n és Konstantinápolyban hallott Középés Dél-Kelet-Európa föderatív átrendezéséről.
Csakhogy a Galíciát birtokló, s hazájuk több
szöri felosztásában tevékeny részt vállaló
Habsburg-hatalmat a lengyelek ős-ellenségük
nek tekintették, s helyette egy szláv—magyar—
román konföderációval számoltak, Ausztriát
többnyire a szintén létrehozandó Német Szö
vetség leendő részeként gondolták el. Zerffi
„újítása" mindössze abban áll tehát, hogy a
lengyel terveket, sőt módszereket (szlávok
megbékítése, a cárizmus ügynökeinek ellen
súlyozása stb.) Ausztriára vonatkoztatta, mint
egy „ a d a p t á l t a " ! I t t is megelőlegezte t e h á t
későbbi történetírói módszerét: alapos tájé
kozódás u t á n a „kereslet" várható alakulása
szerint „szállította", rendkívül intelligensen s
garantáltan jó színvonalon „portékáját". (így
járt el egyébként, ismét csak „árulkodó" mó
don egyik hírhedt, névtelen pamfletje megírása
előtt is, írja Frank, amikor a tervezett m u n k a
szinopszisát megbízóinak megküldve és vár
ható politikai hasznát megjelölve biztosította
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őket, hogy azt „Osztrák szellemben és angol
ízlés szerint" fogja elkészíteni.
Lényegében ugyanezt a módszert követte
(mint Frank nyomán eddig is u t a l t u n k rá)
előadó tanárként és historikusként is. Gondo
san fölmérte szakterületét, akár művészet
történeti előadássorozatról, akár történelmi
stúdiumokról volt szó és széleskörű tájékozott
ságát, nyelvismeretét, kiváló íráskészségét
,,bevetve" mindig azt nyújtotta, amit hall
gatói és feltételezett olvasói vártak tőle. Nem
hatni akart elsősorban t e h á t , hanem tetszeni,
érvényesülni. É s ez sikerült is, hiszen szinte
mindent elért amit a k a r t : keresett előadó,
jónevű történész, nagyhírű tudományos társa
ságok megbecsült tagja lett. Csak éppen önálló
szemlélettel, világlátással rendelkező eredeti
gondolkodó nem lett, nem lehetett soha. Kér
dés, hogy önmagát, önazonosságát kétségbe
esetten kereső énjét hogyan értékelte ? Hogyan
számolt el magában múltja sötét foltjaival,

tudatosan elkövetett, súlyos károkat okozó
tetteivel? S épp ez az, tökéletesen egyetértek
a szerzővel, ami a „Zerffi-jelenséget" (Frank
T.) igazán izgalmassá teszi. A „szakadatlan
identitásválság" ... és a görcsösen makacs
alkalmazkodási vágy e „megdöbbentő példá
z a t a " (Frank T.), mely Zerffi „anacionális"
karakteréből is eredeztethető, ismételten a jó
ügyek t u d a t o s választására-vállalására, és ki
egyensúlyozott, állhatatos szolgálatára hívja
fel az utókor figyelmét. Ugyanakkor arra is
figyelmeztet, hogy a soknemzetiségű Monarchia
bonyolult társadalomfejlődése, beszűkült lehe
tőségkerete olyan „szociális peremhelyzetet"
(Frank T.) eredményezhetett, melynek árnyalt
vizsgálata t o v á b b r a is elsőrendű történészi fel
adat.
F r a n k Tibor Zerffi-monográfiája ezért igen
fontos darabja napjaink magyar historiográfiá
jának.
Borsi-Kálmán
Béla

ERNEST BAUER

DER LETZTE PALADIN DES REICHES
Generaloberst Stefan Freiherr Sarkotič von Lovčen
(Verlag Štyria, Graz, 1988.)
A magyarországi olvasó is érdeklődéssel
veheti kezébe a grazi Štyria kiadó ismeret
terjesztő szándékú életrajzsorozatának újabb
kötetét. S nem csupán az inkább politikai mint
katonai szerepvállalásra parancsolt vezér
ezredes életútjának magyar vetületei m i a t t .
Sarkotič curriculum vitae-je — horvát szár
mazása, katonai pályafutása, kinevezése 1914
végén Bosznia-Hercegovina tartományi kor
mányzójává és vezénylő tábornokává, itteni
politikai és katonai teljesítménye — nemcsak
hagyományosan alakult: már akkor feltűntek
a deviáns összetevők, amikor ezeket még nem
a Monarchia temetkezése diktálta.
Az idős szerző, Ernest Bauer, feladatát jól
oldotta meg. Ami teljesítményében kifogásol
ható talán, az döntőbben az ismeretterjesztés
korlátaiból, kötöttségeiből következik : az össze
t e t t e b b kérdések megválaszolásánál olykor el
marad, vagy döcögőssé válik, frázisba szalad
az indoklás. (Pl. : Conradot követően miért
nem Sarkotič lett a vezérkar főnöke, hűsége
a Monarchiához, a nagyobb hazához és forró
szeretete horvát hazája iránt.)
Szakmailag talán egy kifogást tehet a recen
zens: a szerző o t t is döntő súlyú forrásként
használja Sarkotiö (Magyarországon egyébként
Tonelli Sándor révén ismert) naplóját, ahol
kevésbé szubjektív források is állnak rendel
kezésre.
Ami a részleteket illeti : Bauer Sarkotič kato
nai minősítéseit felhasználva m u t a t j a be a

katonai életút állomásait. Sarkotičot egyéb
ként így l á t t á k minősítői: átfogó katonai
tudással, helyes ítéletalkotással és erős döntés
képességgel bír. Ezeket a világos parancsadás
művészete egészíti ki nála. Azt ugyan a szerző
részletesen ismerteti, mikor, hová és milyen
beosztásba vezényelték — a századfordulón
pl. alezredesként, majd ezredesként zászlóalj
parancsnok Prágában, hadtest vezérkari főnök
Nagyszebenben, az 5. gyalogdandár parancs
noka Linzben, (ahol — 1907-ben — megkapta
vezérőrnagyi kinevezését), majd következett
Bolzano, később a V I . magyar—szlavón
Landwehr-honvédkörzet parancsnoksága —
ám ennek csak egyértelmű előnyeit látja. (Ezek
persze meghaladták a hátrányokat.) Ami pedig
„ a politikus t á b o r n o k o t " a szerzőnél illeti,
ennek körüljárása m a m á r kissé kevésnek tű
nik. — ,,... nem csupán parancsátvevő és ki
vitelező..."
Igen jól sikerültek azok az oldalak, ahol a
k ö n y v szerzője Sarkotiö 1914-es kinevezésének
körülményeit, a szelekciós mechanizmus műkö
dését vizsgálja. Ami végül is döntőnek bizo
nyult, az Sarkotiö Potiorek-bírálata v o l t :
egyébként alighanem ez — más katonai veze
tők kritikája — az egyetlen terület, ahol Sarko
tiö valós katonai képességeit — nagyobb lép
t é k ű hadműveletet élesben nem vezetett —
mérni lehetne.
A frissen kinevezett t a r t o m á n y i kormányzó
és vezénylő tábornok politikai programja —
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előadta ezt az államfőnek és rögzítette napló
jában is — eklektikus ós ellentmondásos volt.
Míg szerencsétlenségnek minősítette, hogy az
okkupációt követően nem a régi határőrvidék
tradícióiból is táplálkozó katonai, hanem pol
gári kormányzatot teremtettek, intellektuális
fogalmazással vetette papírra: „...a legjobb
politika számunkra, ha nem csinálunk politi
k á t . . . " — ezen természetesen a pártpolitika
kikapcsolását értette. Mindezt Ferenc József
helyeselte, aki a kihallgatás végén ezt mondot
t a : „...tehát semmiféle politika. Rend és jó
közigazgatás. Kemény, ám jó szívvel párosítva.
Katonailag pedig tartani a L a n d o t . "
Sarkotiö naplójegyzetei egyébként arról
is tanúskodnak, hogy elvitte magával Sarajevób a a „Legfelsőbb H e l y " munkastílusát: „ . . . m a
a t a r t o m á n y t csak az kormányozhatja, aki
naponta 16 órát dolgozik..." A szerző azonban
csak röviden, említésszerűen szól arról, hogy
Sarkotiö katonai eszközökkel oldott meg igaz
gatási feladatokat is: e hármas ellentmondás
feloldására nem vállalkozott.
Többször is szót kapnak az életrajzban
Sarkotiö konfliktusai. í g y az a kálvária, ame
lyet Sarajevo Festunggá deklarálásának terve
során járt, vagy amely Stürgkh-kel állította
szembe. Nem kerülték el a szerző figyelmét
azok az összeütközések sem, amelyek — így
Montenegro megtámadásának kérdésében —
tisztább katonai dimenziókban keletkeztek.
Érdekes és jellemző Sarkotiö véleménye a
t a r t o m á n y b a n végbement felségárulás]' és kém
kedési perekről: primitív és árnyalt egyszerre.
Amíg e pereket „...politikailag abszolút szük
ségesnek..." vélte és a megtalált (majd később
„elvesztett") bizonyítékokból a Szerbiának
küldött ultimátum megalapozottságát olvasta

ki, hangsúlyozta: politikailag nem kíván be
avatkozni. Igaz, ehhez hozzáfűzte: ezt maga
sabb szinten kell megoldani. Ami pedig nem
Sarkotiö, hanem a szerző e kérdéssel kapcsola
tos teljesítményét illeti, némi elmarasztalástól
nem zárkózhatunk el: Bauer e perek sajátos
természetét távolról sem világította meg.
Az 1918-at követő életút — Sarkotiö 1939
őszén halt meg — bemutatása érthetően vázlat
szerű: kár azonban, hogy nincs exaktabb vá
lasz Sarkotiö és a horvát ellenzék, illetve
emigráció kapcsolatainak természetéről.
Különösebb magyarszimpátiával Sarkotiöot
nem lehet vádolni. Már említett audienciája
alkalmával is bírálta a magyarok horvát poli
tikáját — Tiszát sem kímélve. A magyar
miniszterelnökkel egyébként tartományi kor
mányzóvá történt kinevezését követően tár
gyalt Budapesten — eléggé eredménytelenül.
Felsőbb kormányzati szervének, a közös
pénzügyminisztériumnak tevékenységében is
magyar motiváltságú negatívumokat fedezett
fel. Magyarellenessége személyes jellegű poli
tikai kapcsolatainak alakításában is funkciót
nyert. Szubjektivitása ma már csak ott tűnik
enyhébbnek, ahol sorai valóságközelséget mu
t a t n a k — így Tisza délszláv útjánál. „...Tisza
útja politikai halálmenet volt... ő sem t u d o t t
megszabadulni az előítéletektől... a magyar
nemzetállam fikciójához t a r t o t t a m a g á t . . .
Tisza, a tehetséges politikus saját vakságának
vált áldozatává..." — jegyezte fel naplójában.
H a Magyarországon nem is így írnánk meg
egy katonai vezető életrajzát, Bauer módszere
és teljesítménye mindenképpen
figyelemre
méltó.
Vargyai Gyula

R O J MEDVEGYEV

M.V. FRUNZE ÉS F.E. DZSERZSINSZKIJ HALÁLÁRÓL
Voenno-isztoricseszkij Zsurnál, 1989/3. szám, 54—61. o.

A 20-as évek közepén a Központi Bizottság
létszáma alacsony volt, a X I I I . kongresszus
u t á n mindössze 63 fő. Egyes tagjainak tekin
télye meghaladta a Politikai Iroda vagy a
Központi Bizottság Titkársága tagjainak a te
kintélyét, és ez természetesen korlátozta Sztá
lin, valamint a hatalomért harcolók befolyását
és h a t a l m á t . Azt lehet mondani, ezek közül
jelentősen kiemelkedett nézeteinek független
ségét tekintve M. Frunze és F . Dzserzsinszkij.
Ezenkívül a hatalom jelentős része az ő kezük
ben összpontosult.
Frunze, a régi forradalmár, 1917 után nem-

sokára átkerült a Vörös Hadseregbe, 1919
elején már a Keleti Front déli hadseregcsoport
jának parancsnoka volt, amely érzékeny vesz
teségeket okozott Kolcsaknak. N é h á n y hónap
múlva m á r a Keleti Front parancsnokaként
sikeres harcokat folytatott az Ural és KözépÁzsia felszabadításáért. 1920 szeptemberében
kinevezték a Déli Front parancsnokává és
irányította Vrangel szétzúzását Észak-Tauriában és a Krímben. A polgárháború befejezése
után a Forradalmi Katonatanács megbízottja,
majd az ukrajnai és krími csapatok parancs
noka volt. Olyan parancsnokoktól eltérően,
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mint K. E . Vorosilov, tökéletesen ismerte a
hadászat és a harcászat kérdéseit, nemcsak a
komisszárok között volt igen nagy tekintélye,
hanem a cári hadsereg tábornokaiból és tiszt
jeiből verbuválódott katonai szakemberek
között is. 1925 januárjában, ,Trockij leváltása
u t á n , ő lett a Forradalmi Katonatanács elnöke,
valamint a hadügyi és tengerészeti népbiztos.
ö volt a kezdeményezője az egységes katonai
doktrína kialakításának, egy sor alapvető
hadelméleti m ű v e t írt, amelyekben általánosí
t o t t a a polgárháború tapasztalatait és amelyek
a szovjet hadtudomány alapját képezték.
1924-ben a P I - n a k csak póttagja volt, de ettől
függetlenül önálló és határozott politikai és
katonai vezető volt, akinek igen nagy tekin
télye volt az országban és a p á r t b a n , nem is
beszélve a hadseregről.
Még jobban ismerték a p á r t b a n és az ország
ban Dzserzsinszkijt, akit nem alaptalanul ne
veztek „ a forradalom lovagjának". 1895-ben
csatlakozott a szociáldemokratákhoz, 1907
óta volt K B t a g , azelőtt Lengyelország és Lit
vánia szociáldemokrata pártjának vezetőségi
tagja. 11 évet t ö l t ö t t börtönben, száműzetés
ben, kényszermunkán. 1917 áprilisában válasz
t o t t á k a bolsevik K B tagjává. A forradalom
u t á n őt b í z t á k meg a VOSK megszervezésével,
később belügyi népbiztos lett, alája t a r t o z o t t
a határőrség és a népi milícia is. Emellett éve
kig vezette a közlekedési népbiztosságot, a há
ború következtében szülők nélkül m a r a d t ,
nagy tömegben csavargó gyermekek össze
gyűjtését és nevelését, 1924-től a Legfelsőbb
Népgazdasági Tanács elnöke, ő t is csak 1924ben választották meg a P l póttagjává. E t t ő l
függetlenül hatalmas politikai és erkölcsi tekin
télye, valamint a kezében lévő hatalom követ
keztében a bolsevik vezetés egyik kulcsfigurája
volt.
Frunze és Dzserzsinszkij váratlan halála
1925-ben, illetve 1926-ban megváltoztatta a
pártvezetés erőviszonyait és kétségtelenül
megerősítette Sztálin helyzetét.
Különösen sok v i t á t v á l t o t t ki a 40 éves
Frunze halála, akinek gyomorfekélye volt.
Bármely tapasztalt orvos m á r 1925-ben is
t u d t a , hogy a fekélyt először hagyományos
módon kell gyógyítani és csak akkor kell
operációval próbálkozni, h a ez nem jár ered
ménnyel. Frunze nem a k a r t a operáltatni
magát, szívesebben v e t t e a hagyományos
gyógykezelést, annál is inkább, m e r t 1925
őszére nagyon jól érezte magát. F e n n m a r a d t
az a levele, amelyet október 26-án, vagyis
halála előtt 5 nappal írt a feleségének (amelyet
a szerző közöl), amely lényegében ezt tükrözi.
E z t mondta el az őt meglátogató régi bolsevik
I . Gamburgnak is, aki megpróbálta lebeszélni
az operációról, de ő azt válaszolta: „Sztálin
sürgeti az operációt; azt mondja, hogy egyszer
s mindenkorra meg kell szabadulni a gyomor
fekélytől. Ú g y döntöttem, hogy kés alá fek
szem".
Felmerül a kérdés, hogy a hagyományos

gyógyítás sikerei ellenére, miért d ö n t ö t t k é t
konzílium is az operáció mellett. A tapasztalt
orvosok által hozott ilyen döntést csak kívülről
jövő nyomással lehet magyarázni. Ismert t é n y
az, hogy Frunze betegségének kérdését a Poli
tikai Iroda is tárgyalta, ahol éppen Sztálin
és Vorosilov erősködött az operáció mellett.
Ezért mondta Frunze a fentieket.
A m ű t é t október 29-én volt. A narkózishoz
kloroformot használtak, holott akkor m á r léte
zett hatékonyabb szer is, az éter. Frunze
nehezen aludt el. A m ű t é t e t vezető Rozanov
professzor csaknem kétszeresére emelte a klo
roformadagot, ami rendkívül veszélyes a szív
re. Óhatatlanul felmerül a kérdés, miért volt
szükség erre a kockázatra. A m ű t é t 12 óra
40 perckor kezdődött és azonnal kiderült, hogy
szükségtelen volt. A sebészek nem találtak
semmit, csak egy kis forradást a nyombélen,
ami azt m u t a t t a , hogy valamikor volt fekély,
de m á r begyógyult. Frunze szíve azonban nem
b í r t a elviselni a terhelést, az állapota egyre
rosszabbodott. Este meglátogatta őt Sztálin,
de nem eresztették be. Küldött egy cédulát:
„Barátocskám! I t t voltam este 5-kor Roza
nov elvtársnál (én és Mikojan). Be a k a r t u n k
menni hozzád, de nem engedett, az aljas.
Alá kellett vetnünk magunkat az erőszaknak.
Üdvözlet. Még eljövünk, még meglátogatunk...
K o b a " . A m ű t é t u t á n 30 perccel azonban Frun
ze szíve felmondta a szolgálatot.
A továbbiakban a szerző közli a t ö b b mint
homályos, időnként zavaros orvosi jelentése
ket, amelyek akkor is, azóta is nagy v i t á k a t
k a v a r t a k . 1925 november közepén a régi bolse
vikok egyesülete Podvojszkij vezetésével meg
v i t a t t a ezt a kérdést, az értekezletre meghívták
az egészségügyi népbiztost is. Az ő előadásából
kitűnt, hogy sem a gyógyító orvos, sem Roza
nov professzor nem sürgette a műtétet, a kon
zíliumok sok résztvevője pedig nem volt kom
petens ennek a betegségnek az esetében. Min
den az egészségügyi népbiztosságon és a Köz
ponti Bizottság gyógyításügyi bizottságán
keresztül történt, amelyet olyan emberek
vezettek, akikről a népbiztos nem volt jó
véleménnyel. Kiderült az is, hogy a konzílium
előtt Rozanovot magához rendelte Sztálin
és Zinovjev, és hogy a t ú l nagy adag altatótól
m á r m ű t é t közben kialakult az a veszély,
hogy Frunze meghal a műtőasztalon. Frunze
halála u t á n Rozanov teljesen összeomlott,
Rikov, a népbiztosok tanácsának elnöke nyug
t a t t a őt meg, hogy senki sem teszi felelőssé
a sikertelen m ű t é t é r t . A v i t a u t á n az egyesület
határozatot fogadott el a régi bolsevikokkal
szemben tanúsított helytelen magatartásról, és
hogy ezt a pártkongresszus elé kell terjeszteni.
A X I V . kongresszus azonban nem foglalko
z o t t ezzel a kérdéssel.
A „Novij m i r " folyóiratnak azonban m á r
1926. évi 5. számában megjelent Pilnyaknak
egy elbeszélése, amely áttételesen Frunze
halálával foglalkozott. A szerző kitűnően ismer
t e az összes körülményeket. A folyóiratnak ezt
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a számát azonnal elkobozták, alig néhány
szám maradt fenn. Nagyobb zaj nem lett az
ügyből, megpróbálták agyonhallgatni, Pilnyakkal pedig Sztálin később számolt le.
Alighogy megkezdődött az 1937—38-as ,,nagy
terror", az elsők között t a r t ó z t a t t á k le és vagy
elpusztult a börtönben, vagy azonnal agyon
lőtték.
Antonov-Ovszejenko fia, a történész, egyál
talán nem kételkedik abban, hogy Frunze
halála Sztálin által megszervezett „politikai
eltávolítási akció" volt. E z t kifejti az 1980-ban
New-Yorkban megjelent könyvében. A. Ylam
angol történész-szovjetológus elveti ezt a vál
tozatot és r á m u t a t , hogy már Lenin idejében
bevezették a beleszólást ós néha kötelezően ír
t á k elő a pihenést és a gyógykezeltetést a párt
vezetők részére. R á m u t a t arra is, hogy a 20-as
években az egészségügy igen rossz állapotban
volt. Szerinte Sztálin azért nem válaszolt Pilnyaknak, mert megvetette a hazugságot.
Medvegyev szerint Ylamnak nincs igaza,
amikor arról beszél, hogy Sztálin „megvetette"
a hazugságot. Igaz, hogy az egészségügy rossz
állapotban volt, de amikor a vezetők egészsé
géről volt szó, a legjobb orvosokat vonták be,
többek közt Németországból hozattak orvo
sokat és konzulenseket. A Központi Bizottság
tagjai számára külföldről hozattak gyógysze
reket, a szovjet vezetőket Svájc, Németország
és más országok legjobb klinikáira és üdülő
helyeire küldték gyógyulni. Olyan erőszakos
r á h a t á s azonban, mint Frunze esetében, nem
fordult elő.
Frunze temetésén Sztálin a következőket
m o n d t a : „Lehet, hogy így is kell, hogy legyen,
hogy a régebbi elvtársak ilyen könnyen és egy-

szerűen hulljanak a sírba". Ez azonban senki
nek sem kellett, sem a népnek, sem a pártnak.
Nagyon jól j ö t t azonban Sztálinnak, mert
Frunze helyére Vorosilovot nevezték ki had
ügyi és tengerészeti népbiztosnak.
Vorosilovnak voltak ugyan bizonyos érde
mei, de nem rendelkezett sem Frunze intellek
tusával, sem katonai tehetségével, sem tekin
télyével. Ezzel szemben Caricin óta Sztálin
erős befolyása a l a t t állt.
1926 júliusában hirtelen, 50 éves kora előtt
meghalt Dzserzsinszkij is. A párton belüli
harcok őt nagyon megviselték, nem é r t e t t
egyet Zinovjev és Kamenyev platformjával,
sem pedig Sztálin durva módszereivel. Szerinte
a párt a széthullás irányába haladt, és ez gyor
sította a halálát.
Dzserzsinszkij halála rövid időre egyesítette
a különböző csoportokat. Koporsóját együtt
vitte a Vörös Téren Sztálin, Trockij, Zinovjev,
Kamenyev, Buharin és Rikov. Ez azonban
rövid, utolsó tömörülés volt, 1926 nyarán a
párton belüli harc a végletekig kiéleződött.
Az OGPTJ főnökévé Dzserzsinszkij egyik leg
kiválóbb munkatársát, Menzsinszkijt nevezték
ki. ő azonban nem t u d t a kellőképpen helyet
tesíteni elődjét, nem volt különösebb tekintélye
és befolyása a pártban. 1926-ban nem volt
tagja a Központi Bizottságnak sem. Emellett
betegeskedett, ezért egyre nagyobb szerepet
kezdtek játszani a helyettesei, köztük Jagoda,
aki Sztálin védelmét élvezte. Ilyenképpen
1927—1928-ra mind a hadsereg, mind a bel
ügyi csapatok és apparátus Sztálin ellenőrzése
alá került, ami döntő túlsúlyt biztosított szá
m á r a a Politikai Iroda más tagjaival szemben.
Lengyel István

GERGELY FERENC

A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE
1910—1948
(Göncöl Kiadó, Budapest, 1989. 396 o.)

A közelmúltban a történetkutatás és -írás
periférikusán kezelt területének, az ifjúság
történet-írásnak egy „ ú j a b b " reprezentatív
munkájára figyelhetett fel az érdeklődő olvasó
a könyvesboltok újdonságait kínáló polcain.
A fenti könyv — reformkiadványok dömping
jéből is kiemelkedő — unikum jellegét a torzí
t o t t és sematikus jelzőkkel illetett cserkészet
történetének — mint a két világégés közötti
időszak egyik leghatásosabb ifjúsági szervezeté
nek — máig is első, tudományos igényű fel
dolgozása adja.

E késedelemért a kíváncsi olvasónak m o s t
a szó szoros értelmében anyagilag kell meg
fizetnie az árát (199 F t , ill. 298 F t ) . Sajnálatos
ugyanis, hogy az 1980-ban elkészült kézirat
megjelentetésére nem valamelyik tudományos
jellegű műveket közreadó kiadó vállalkozott.
így most közel évtizednyi idő múltán kerül
h e t e t t a napjainkban szaporodó reformkiadók
egyikének vállalkozásában, csökkentett terje
delemben, borsos áron a szóles közönség elé.
Valószínű, hogy hiányosságait is a fentiekkel
magyarázhat j uk.

A szerző a magyar cserkészet közel négy
évtizedének elsősorban politikatörténeti meg
közelítésű vizsgálatát — a szerkesztők megálla
pítása szerint — a történeti monográfia igé
nyével készítette. A műfaj formai követelmé
nyeinek azonban — elsősorban a hivatkozás
jegyzék hiánya m i a t t — e m u n k a nem t u d
eleget tenni. Ez a tudományos feldolgozási
forma nem engedi meg a műben rendszeresen
előforduló >,egy bizonyos m e m o r a n d u m " ,
„egyik cikkében", „állapították m e g " . . . stb.
t á g adatközléseket. A megjelentetési kénysze
rűségből fakadó hiányosságot részben pótolja
a szerzőnek e t é m á b a n — a Századokban, a
Pedagógiai Szemlében, a Magyar Pedagógiá
ban, az Ifjúsági
Szemlében, a Világos
ságban
és
az
Üj
Forrásban
—
megjelent tanulmányainak szakszerű jegyze
telése. Azonban jelen esetben is számos alka
lommal érezhetjük a magyarázatok, szükséges
információk hiányát, amelyek a könyvet az ér
t ő együttgondolkodás szintjére emelnék.
A monográfia t a r t a l m i megítélése m á r jóval
bonyolultabb. A szerző és a szerkesztők is előre
jelzik e m u n k a szenvedélyeket felkavaró,
v i t á t kiváltó következményeit. A m ű értékelé
sét nehezíti az is, hogy nem állnak rendelke
zésünkre forrás-dokumentumkötetek, részte
rületek vitában kiérlelt következtetéseit tar
talmazó tanulmányok. Történetírásunk szo
morú (könyvkiadáspolitikából fakadó kény
szerű? !) gyakorlata e területen is kísért, vagyis
a fordítottság szellemében először jelenik meg
a monografikus szellemű munka, u t á n a (remél
hetőleg) a részterületeket feldolgozó tanul
mányok, forrásközlések, bibliográfiák s t b .
Gergely Ferenc e témakörben végzett egye
dülálló k u t a t á s i eredményeinek összegzésével
igyekezett — több-kevesebb sikerrel — teljes
politikatörténeti megközelítésű képet felvá
zolni. Számos alkalommal azonban — korrekt
módon — jelzi könyvében az ismeretek, forrá
sok hiányában válaszadási képtelenségét.
A kisebb-nagyobb fehér foltok mellett a szerző
azonban néha elhagyja a források kritikai ke
zelését, s így azokból téves következtetéseket
fogalmaz meg. Példának említhetném a Dr.
Morvay Győző bujkálásáról szóló forrásközlést,
amelyből esetleges cserkészdirektóriumi tevé
kenységére von le következtetéseket. Az Orszá
gos Levéltárban megtalálható az említett sze
mélynek a Közoktatási Népbiztossághoz költözködési költségek tárgyában 1919. június
30-án benyújtott segélykérelme. E g y bujkáló
ember segélykérelemmel ostromolta a „hiva
talos szerveket" ? !
A hosszú idézetek — valószínűleg a kézirat
lerövidítéséből fakadóan — kommentár, ill.
többször előzetes információ nélkül zavaróan
hatnak, bonyolulttá teszik a lényeg megértésót.
A bírálónak olykor az az érzése, hogy a szerző
a tudományos igényű feltárás, értékelés mel
lett, élve a publicitás lehetőségével, minél t ö b b
eredeti, az adott esetben kevésbé lényeges in

formációt, ismeretet a k a r t közölni az azokat
régóta nélkülöző olvasóval.
A cserkészet kezdő lépéseit tá,rgyaló első
részben tájékoztatást kapunk arról, hogy a szá
zadelő első évtizedére a Baden—Powell által
kipróbált katonai kiképzési formából hogyan
alakult ki a „boy scout" mozgalom.
Az ifjúság életkori sajátosságaihoz alkal
mazkodó harmonikus test- és jellemnevelést
célul kitűző cserkészet Magyarországon igen
hamar, t ö b b szálon szerveződve terjedt el.
1910-től kezdve az angol m i n t á t követő pro
testáns, katolikus és később zsidó cserkészcsa
patok mellett jelentős bázisra tesz szert a né
met Pfadfinderbund útmutatásain szerveződő
felekezetközi, laikus erkölcsöt és k a t o n á s a b b
képzést hangsúlyozó őrszemmozgalom is. E
csapatok vezetésének első világháború előtti
egyesülése sem t u d t a azonban az eltérő célki
tűzéseket, módszereket összehangolni. Az
egymás közti rivalizálás szervezetgyengítő
hatása mellett párhuzamosan kellett „küz
d e n i " a társadalmi és a hivatalos elismertségért,
a szülők támogatásáért is. A világháború nem
csak a csapatok létszámának csökkenését,
hanem bizonyos esetekben az új eszmék terje
dését, s az 1918—19-es forradalmakra m á r az
új korszellemnek való megfelelés igényét ered
ményezte, í g y t u d o t t a cserkészetből táplál
kozni — a m a is úttörőhagyományként tisztelt
— 1919-es úttörőcsapatok szervezése.
Az 1919—33 közötti időszakot vizsgáló feje
zetben megismerhetjük a H o r t h y Miklós fő
védnöksége a l a t t „keresztény-nemzeti" alapon
újjászerveződő cserkészetet. A Vallás- és Köz
oktatásügyi, valamint Hadügyminisztérium
m a l való kapcsolatai mellett képet k a p u n k
a cserkészet bekebelezését, militarizálását
erőltető Magyar Országos Véderő Egyesület
(MOVE) tevékenységéről is.
A szerző elemzéséből világosan láthatjuk,
hogy már innen végigköveti a szervezet fejlő
dését a k é t , mindinkább ellentmondásos fel
a d a t n a k egyszerre való megfelelés igénye, azaz
a cserkészet önálló, öntörvényű fejlődésének
biztosítása, illetve a fennálló társadalmi rend
szer és állam „jobb m u n k á v a l " való szolgálata.
Hosszabb távon is ezek — a B . P . követők és a
militaristák — rivalizálása eredményezi a szer
vezet vezetésében jelentkező fő v i t á k a t , össze
tűzéseket.
A cserkészszervezet helyzetének 1922-re t ö r 
ténő megszilárdulása kedvező lehetőséget te
remt az alkotó munkára. Kiterjesztik a tag
szervezést, a m u n k a elmélyítését, a vezető
képzést.
A nők „feminista" harcának következmé
nyeként 1924-től megalakult a Magyar Leánycserkész Szövetség is, amely szép nemzetközi
sikerei ellenére sem t u d szervezettségében,
sem hatásában hasonló szerepre szert tenni,
mint a fiúcserkószet. Mintegy utánpótláskép
zőként az 1920-as években indultak meg a
8—12 éves fiúk számára a kisfiúmozgalmak.
A különböző próbálgatások — a katolikus
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jellegű farkaskölyök, a hazafias dominanciájú
cserkészapród, a protestáns kezdeményezésű
bocsmozgalom, valamint a kisfiúcserkészet
— ellentétei a kisfiúmozgalmak szétaprózott
ságát és lassú fejlődését eredményezték. Ki
épült az öreg (rover) cserkészet (17—24 év),
melynek sajátos ágazataként alakult meg a
Fiatal Magyarország Szövetsége is.
Szélesedett a tevékenységi forma : a cserkészotthonban, a műhelyekben, a táborban végzett
m u n k a mellett megjelent a vízicserkészet, a
cserkészrepülés, és jelentős befolyásra t e t t
szert a cserkészsajtó és könyvkiadás is.
A szerző véleménye szerint „Mindazt a neve
lési eszközt és módszert, amit eddig említet
t ü n k , egységbe fogta a mozgalom hivatalos
ideológiai — politikai alapeszméje, a keresz
tény-nemzeti fajvédelem, az irredentizmus
ós a »kultúrfölény« szolgálata. Nem találni a
cserkészetnek olyan megnyilvánulását, amely
ben ne munkálkodnának az említett szándé
kok."
Gergely Ferenc egyúttal bemutatja a cser
készet elutasító viszonyát az ideológiai-poli
tikai progresszióhoz, ill. az annak kényszerítő
hatásaira t e t t „ellen" intézkedéseit (pl. a ta
non ccserkészet kiszélesítése). Érdemes ki
emelnünk — a cserkészet szervezésében ma is
neuralgikus pontként kezelt — iskolára való
ráutaltságát mind a tagszervezés, mind a ve
zetőképzés terén. A cserkészet militarizálása
a leventeintózmóny gyakorlati kibontakozása
idején (1926—27) kényszerítő erővel vetődött
fel. Az 1930-as évekre megvalósult a katonai
előképzés fokozott integrálása a szervezet
életébe.
A szerző részletesen ismerteti az államilag
is — külpolitikai törekvések népszerűsítése
érdekében — felkarolt 1933-as gödöllői jam
boree szervezését, lefolyását. Kiemeli ennek
az eseménynek a cserkésztörtónetben játszott
korszakhatár-j ellegét.
Az 1933—36 közötti időszakot tárgyaló
fejezetben a szerző az „európai fasizmusok elő
retörése, a hazai szélsőjobboldal" aktivizáló
dásának hatásait, a cserkészetre gyakorolt
nyomását kíséri figyelemmel. Bemutatja a ve
zetésben jelentkező „militaristák" és „paci
fisták" küzdelmeit, a katonai vezetés erősödő
nyomását. Részletesen elemzi az 1936-os orszá
gos közgyűlés országos sajtóban is nagy port
felverő eseményeit, amely végül „...a cserké
szet »átváltásának«, a szövetség »átszervezésé
nek« útját n y i t o t t a m e g . . . "
Az 1936-tól 1945-ig t a r t ó korszakot vizsgáló
fejezetekben a szerző tovább követi a cserkész
szövetség felső vezetésében található katonai
irányvonal erősödését, amelynek legfőbb szerve
a Farkas Ferenc vezetésével megalakuló Nem
zetvédelmi Főbizottság lett.
Mint kiderül, a szervezetre nehezedő nyo
mást fokozta az 1939: I I . te., amely a katonai
vezetésnek a d o t t szabad teret az „egész ma
gyar ifjúság előképzésének ós nevelésének meg
szervezésére".

A szerző t ö b b új eddig ismeretlen adalékkal
gazdagítja a korszak ifjúságmozgalmának tör
ténetét. Az egyik figyelemreméltó dokumentum
az az 1930-as évek végén készült — részletesen
ismertetett — tervezet, amely az egységes ma
gyar ifjúsági mozgalom kiépítését vázolja.
E szerint a totális állam 10—18/20 éves kor
osztályának egy ifjúsági tömegszervezetbe
tömörítése — feltehetőleg a cserkészjövő biz
tosítása érdekében — e korszakban is felvető
dött.
A cserkészminiszterelnök Teleki Pál sem
t u d t a azonban megakadályozni a szervezetre
nehezedő nyomást, a vezetésben jelentkező
széthúzást, torzsalkodást. 1941-ben bekövetke
zett halála után meggyorsulta cserkészet átépí
tése, amelynek csúcsa a következő év áprilisában
Farkas Ferenc főcserkésszó történő kinevezése,
majd a szövetség mozgalommá „átszervezése"
volt.
A szerző részletesen bemutatja a mozgalom
nak az egyezmények által visszacsatolt terü
leteken végzett — általában ellenérzést kiváltó
— munkáját. Nyomon követhetjük a fenti
változások szellemében módosuló nevelést,
a csapatóletben a kiképzésre való áttérést, a
nemzetvédelmi eszme propagálásának térnye
rését, valamint a haladó jellegű falu- és regős
cserkészet kibontakozását.
A mozgalom vezetésének érdekes vonulata
— s a könyvben világosan nyomon követhető
— a felekezetek, elsősorban a katolikus egyház
nak nemcsak a „bolsevista internacionalizmus",
hanem a „hitlerista hypernaeionalizmus" elleni
küzdelme.
A „zsidókérdés megoldásában" a cserkészetre
nehezedő elvárások az országos törvényekkel,
rendeletekkel párhuzamosan növekedtek. Az
előző szellemben hozott 1936-os alapszabály
módosítást azonban — mint kiderül — még
három év múltán sem akarták végrehajtani
a szervező testületek, az iskolaigazgatók.
K é p e t kapunk a világháború idején folyó
csapatóletről, a militarista kiképzésről, amely
nek bélyegét az új próbarendszer is magán
hordozta.
Sajnálatos, hogy a cserkészet ellenállásban
játszott szerepének megítélésében csak feltéte
lezésekre hagyatkozik a szerző, s talán nem
bántuk volna, ha — az általa k u t a t o t t , de i t t
nevén nem nevezett — nyilas Hungária ő r 
szemmozgalom szervezésének kísérletéről is
olvashattunk volna.
Az utolsó, 1945—48-as időszakot tárgyaló
fejezetben láthatjuk, hogy a nemzetközi,
országos politikai mozgások milyen taktikai
módszerekkel hogyan számolják fel gyakorlati
lag a cserkészetet is, illetve olvasztják bele
szervezetileg a monolitikus államrendszer
egyeduralkodóvá t e t t gyermekszervezetébe.
Külön érdekessége a könyvnek az Epilógus c.
fejezetben ismertetett emigráns Magyar Cser
készszövetség határon túli, elsősorban magyar
ságismeretet sugárzó, identitástudatot őrző
tevékenysége. Sajnáljuk, hogy h a m á r erre
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kitért a szerző, akkor könyvében miért nem
utalt a cserkészet 1956-os újjászervezésének
kísérletére is?!
A kötetben t ö b b kisebb — elsősorban nyom
dai — értelemzavaró hiba is becsúszott, melyre
a recenzensnek kötelessége felhívnia a figyel
met. Bizonyosra vehető a hadifogoly által
irányított cserkész mentőkocsi 1911-beli köz
lekedésének (34. o.) lehetetlensége.
Nem valószínű, hogy 1931-ben a 146 csapat
ban 335 öregcserkészt foglalkoztattak (103. o.) ;
egy nulla lemaradt.
Nem tisztázott a munkásfiatalok megnyeré
sét „sugalmazó" dátum nélküli grafikonok for
rásértéke sem (240. o.)
„A regőscserkészet h á r o m " céljából csak
k e t t ő t ismerünk meg (299. o.). A kitüntetések
táblázata is elcsúszott, alulról a második oldal
ra került (318—319. o.) ...
Ezek a hiányosságok, hibák azonban nem
befolyásolhatják értékítéletünket a rendkívül
gondosan — a helykihasználás maximális, de
jól áttekinthető formában való megvalósításá
val — szerkesztett, rendkívül gazdag, forrás-

értékű dokumentumokkal, fényképekkel ellá
t o t t impozáns kiadvánnyal kapcsolatban.
Külön kiemelhetjük a szerző következetes
gondolatmenetét, a rendkívül bő — néhol kissé
gondolatmenetet lazító — forrásközlését, ol
vasmányos stílusát. S talán nem utolsósorban
méltathatjuk az ifjúsági mozgalmak, szerve
zetek történetének objektív megismertetésére
t e t t erőfeszítéseit, ezen háttérbe szorított téma
kör kutatásának vógigvitelét. H a a cserkészet
történetének vizsgálata nem is zárult le e könyv
megjelenésével, mint ahogy Gergely Ferenc is
véli, s a monográfia is v á r a t még magára, akkor
is állíthatjuk, hogy történetírásunk fehér folt
jainak megszüntetéséhez ez a kézikönyvként
használható m u n k a eredményesen járult hozzá.
Végül nem m a r a d más hátra, mint hogy e
m u n k á t ajánljam minden érdeklődőnek, öreg
nek és fiatalnak, valamint különösen — „kor
szakfinomító" háttéranyagként — a történe
lemmel és pedagógiával foglalkozó szakembe
rek számára.
Miklós

Tamás
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KÉTSZÁZ NAPPAL KORÁBBAN
Románia szerepe a második világháború megrövidítésében
(Krüerion

Könyvkiadó,

A recenzens furcsa könyvet olvasott. Nehéz
lenne akár műfaját is meghatároznia. Had
avagy politikatörténet? Esetleg megkésett
bizonyítási kísérlet, hogy 1944. augusztus 23-át
követő katonai teljesítményével — a koráb
biakról nem esik szó — el kellett volna nyernie
Romániának a „fegyvertárs állam" státuszát?
Bizonyításhalmaz a címben rögzítettek alá
támasztására? Olykor számmisztika? Bűvész
kedés a román és a német hadosztályok szá
mával ?
Mindenesetre semmit sem bíznak a szerzők
az olvasóra. Álláspontjukat többször is meg
ismétlik, körbejárják. Akár úgy is, hogy a
munka bevezetését ismétli a finálé: „...a romá
niai események összehasonlíthatatlanul fontosabbak voltak a háború végkifejletének meg
gyorsítása szempontjából, mint a francia
országi események... augusztus 23-nak a máso
dik világháború egyik döntő jelentőségű ese
ményként való értékeléséhez semmilyen kétség
sem fér... a román felkelés érzékelhetően a hit
leristaellenes szövetség javára billentette a
mérleget és meggyorsította győzelmét... a ro
mán hadsereg t ö b b mint 200 000 km 2 -t szaba
d í t o t t fel az ellenséges megszállás alól..."

Bukarest, 1986. 247 o.)

Ennek pedig szinte öntörvényű fejezetévé
vált, amikor a szerzők mindezt a szovjet had
sereg teljesítményeit leszállítva is megfogal
m a z t á k — majd hangsúlyozták: „ . . . mennyi
időt v e t t volna igénybe a román felkelés által
szükségtelenné t e t t új szovjet hadászati had
művelet előkészítése és végrehajtása... H a . . .
előkészítésének atlagául 25—30 napot veszünk,
végrehajtásához pedig 20—25 napot, 45—55
napos átlag jön k i ; ennyire lett volna szükség
az említett ellenállási sáv áttöréséhez... A ro
m á n felkelés... teljesen szükségtelenné t e t t
egy ilyen szovjet hadászati hadműveletet..."
A szerzők — bevallottan — arra vállalkoz
t a k , hogy bizonyítsák ezeket az állításokat.
A történettudomány eszközeivel !
Első látásra impozánsnak t ű n h e t a könyv
apparátusa. A szerzők igen sok forrásra, fel
dolgozásra hivatkoznak. Ám ez oly mértékben
szelektált, amennyire ezt a koncepció kény
szerítette. Feltűnik egyébként a használt és
hivatkozott forrásokon belüli szelekció is. Pl.
az egyik alapvető forrás, a Magyarországon
is jól ismert Heeresgruppe-Südukraine (később
Süd) iratanyagát illetően. Vannak persze
olyan források is, amelyekről a szerzők nem
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t u d n a k . Ez újabb ellentmondást eredménye
z e t t : amikor azt hangsúlyozzák, hogy „...Ro
mánia nem szabad elhatározása, hanem bizo
nyos kérlelhetetlen politikai és katonai valóság
kényszere nyomán került Berlin hatósugarába,
nem maga választotta a szövetséget Német
országgal, hanem annak karjaiba vetették...",
ennek ha bizonyítására nem is, ám körbejárá
sára alkalmat kínált volna a nemzetiszocialista
Németország külügyminisztériumának Bonn
ban őrzött iratanyaga — a bukaresti német
követség jelentései, összefoglalói, a berlini
román követtel folytatott tárgyalásokról ké
szült jegyzőkönyvek stb. Ezek az iratok, irategyüttesek — e sorok írója megismerkedhetett
v e l ü k — nem csak cáfolhatják, ám olykor meg
erősíthették volna a szerzők állításait.
Cáfolhatják pl. abban, hogy Romániát meg
szállták volna a németek. (Bár a szerzők erről
maguk is ellentmondásosan írnak: a megszál
lást egy helyütt [184. o.] az a megfogalmazás
helyettesíti, hogy a német csapatok bevonul
t a k az országba.) Abban is, hogy Románia
egyike volt az első országoknak, amelyre a
Reich nyomást gyakorolt — hiszen ez a presszió
összehasonlíthatatlanul nagyobb volt Ausztria
és Csehszlovákia esetében és inkább Magyar
ország vonatkozásában m u t a t h a t párhuzamo
kat.
Állításaik egy részéhez viszont bizonyító
anyagot találhattak volna. Pl. a vasgárda ese
tében. Ez nem volt ugyan importjelenség,
mint a szerzők állítják, de a német támogatás
mértékét, formáit és t a r t a l m á t nyomon lehe
t e t t volna követni. Mint a kiugrás előtörté
netének távolról sem elhanyagolható összete
vőit is: mit t u d t a k és mit nem a németek, mi
volt hibasorozatuk motivációja.
A bonni iratanyag negligálása egyébként
az augusztus 24—25-i események ábrázolását
is hátrányosan érintette. így a szerzők egyetlen
szóval sem említik a Ploiesti környékéről indí
t o t t német Flak-seregtest hadműveleteit.
Arról viszont már a Heeresgruppe általuk is
— említettük: szelektíve — használt irat
anyaga segítségével lehetett volna szólni, hogy
augusztus 23-a előtt a német—román katonai
együttműködés egésze sokkal összetettebb
volt annál, semhogy azt csupán azzal lehetne
jellemezni, hogy a román magasabbegységek
közé német alakulatokat ékeltek. A hadinapló
ból inkább azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy a román parancsnokok szándékosan ku
szaságot, nehezen áttekinthető helyzeteket
teremtettek a fronton. Bár német részről román
jóváhagyás nélkül is mozgattak román alaku

latokat, annak ismételt hangsúlyozása, hogy a
román hadosztályok vezénylése csak német
parancsra történhetett, arra utal, hogy a szán
dékos a végrehajtás közötti szakadék egyre mé
lyült. Mindezt pedig az is kiegészítheti, hogy
Antonescu marsall németeknek adott ígéreteit
a román vezérkar többnyire nem sietett végre
hajtani. Ellenkezőleg. Bizonyos momentu
mokból az is fölismerhető, hogy a késlekedés
egyenesen a marsall valós szándékait tükrözte.
A koncepciónak történő alárendelés követ
kezményeit azok a részek sem kerülték el,
ahol a szerzők a kiugrást követő eseményeket
tárgyalják. Abban egyetérthetünk,
hogy
„...rendkívül cseppfolyós katonai helyzet
alakult ki, amely rendkívüli megoldásokat kö
vetelt...", ám a szerzők tervezettnek tekinte
nek spontán folyamatokat és azt állítják, hogy
a legfelsőbb román parancsnokság döntése volt
„...a népi jellegű összecsapás, a népi háború,
a gerillaharc..." megválasztása. Egy recenzió
ban nem lehet természetesen tipológiára vállal
kozni, amikor a frontról visszaözönlők, a buka
resti német követséget körülzárók, német
támaszpontokat körülvevők és a németek ellen
valóban harcolók között teszünk különbséget,
ám azt mégis kijelenthetőnek véljük, hogy
mindezt egy teljesen intakt fegyveres erő
vezérkara sem t u d t a volna megtervezni és
végrehajtani. Hiánylajstromunk
egyébként
azzal is folytatható, hogy a szerzők szinte
teljesen tájékozatlanok nemcsak a magyar
országi, ám a horvát területeken végbement
eseményeket illetően is.
A könyv t ö b b vetületéhez egyébként szak
mai megjegyzés alig fűzhető. így ahhoz sem,
hogy 1944. augusztus 23-át az egész román
történelem készítette elő. Nyilván ennek is
következménye, hogy a szerzők szerint a ro
mánlakta területeken a középkorban nem
feudalizmus jött létre, hanem ezt egy erősen
Spártát idéző hadszervezet léte helyettesítette
volna — „...a hadsereg az évszázadok során
mindig az egész nép oldalán állt az idegen
agresszióval szemben..." Ide kapcsolható kö
vetkezmény egyébként az is, hogy a Horia—
Closca-féle mozgalom a nagy francia forrada
lom előjátéka volt. (?)
Ügy véljük, hogy a három szerző munkája
végsőbb summázatban történettudományi al
kotásnak nem tekinthető.
Megírásának okait és körülményeit ott és
olyan viszonyok között kell keresni, amely in
k á b b a politikus, esetleg a politológus, de nem
a történész feladata.
Vargyai Gyula
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4. Sumihin, V. Sz. : A barátság első repülő
járatai. Repülőösszeköttetés
SzovjetOroszország és Tanács-Magyarország kö
zött 1919-ben. — 1979. 1. 46—54.
5. Hetes Tibor: A Magyar Vörös Hadsereg
nemzetközi alakulatairól. — 1979. 1.
55—67. illusztr.
6. Forgács Béla: Emlékeim a Tanácsköztár
saság harcairól. — 1979. 1. 68—79.
illusztr.
7. Csendes László: Katonai térképészeti
tevékenység a Magyar Tanácsköztársaság
idején. — 1979. 1. 80—95. illusztr.
8. Rákóczy Rozália: A Magyar Tanácsköz
társaság katonai sajtójáról. — 1979.
1. 96—125. illusztr.
9. Szijj J o l á n : E g y vörös repülő emlékeiből.
— 1979. 1. 126—128.
Fehér Antalnak, a Vörös Hadsereg piló
tájának visszaemlékezése.
10. Szijj Jolán : Egy bizalmi testület jegyző
könyve 1918 december —1919. március.
— 1979. 1. 129—148. illusztr.
41. tábori nehéz tűzezred, Keszthely.
11. Konyev, A. M.: Krasznaja gvargyija n a
zascsite oktjabrja. Nauka, Moszkva,
1978. 222 o. Ism. Mues Sándor. — 1979.
1. 149—152.

12. Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. Zrínvi K»
Budapest, 1978. 237 o., 12 t . Ism. Szabó
Á g n e s . — 1979. 1. 152—153.
13. Magyar internacionalisták Szibériában és
Távol-Keleten, 1917—1922. Kossuth,
Budapest, 1978. 399 o. Ism. Györkéi
Jenő. — 1979. 1. 154—155.
14. Rákóczi Rozália: Emlékkiállítás Strom
feld Aurél születésének 100. évfordulóján.
— 1979. 1. 156—159.
15. A Magyar Tanácsköztársaság hadtörté
nelme. Az 1969—1978. években meg
jelent irodalom bibliográfiája, összeáll.
Viniczai István, Windisch Aladárné. -—
1979. 1. 160—182.
16. Bencze László: A cs. és k. 13. hadtest
főoszlopának hadműveletei Boszniában
1878. július 29-től augusztus 19-ig. —
1979. 2. 191—228. térk.
17. Ananyev, V» I . : Magyar internacionalis
t á k az orenburgi kormányzóságban. —
1979. 2. 229—248.
18. Nagy László: Kurucok és labancok a ma
gyar történelemben. — 1979. 2. 250—274.
19. Csonkaréti Károly: Adalék Magyarország
német megszállásának történetéhez. Ú j 
vidék, 1944. március 19. — 1979. 2275—280.
20. Szabolcs O t t ó : Az antifasiszta ellenállás
és partizánharc története tanításának
kérdései az általános és középiskolában«
— 1979. 2. 281—292.
21. Gazsi József: Eredmények és feladatok
az antifasiszta ellenállási mozgalom ku
tatásában. — 1979. 2. 293—307.
22. Zachar József: Kováts Mihály levele
Benjamin Franklinnak. 1777. január
13. — 1979. 2. 308—318. illusztr.
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23. Dombrády Lóránd: Adalékok Kassa bom
bázásához. — 1979. 2. 319—321.
Bánki György: Ki bombázta Kassát?
— Élet és Irodalom, 1979. 16. sz. cikké
hez.
24. Liptai E r v i n : Vöröskatonák, előre! Zrínyi
K. Budapest, 1979. 309 o. Ism. Hunyadi
Károly. — 1979. 2. 322—324.
25. 17-ja vozdusnaja armija v bojah ot
Sztalingrada do Venü. Vojenizdat, Moszk
va, 1977. 264 o. Ism. Mues Sándor. —
1979. 2. 325—327.
26. Hubmann, Franz—Trost, Ernst : Das Tau
sendjährige Österreich. Molden, Wien—
München—Zürich, 1975. 320 o. Ism.
Farkas Márton. — 1979. 2. 327—329.
27. Csendes László: Földabrosz. Hadtörté
neti Múzeum kiadása, Bp. 1978. Ism.
Vajda Pál. — 1979. 2. 330.
28. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1978. 7—12. sz. Ism. Lengyel
István. — 1979. 2. 330—336.
29. Zachar József: Nemzetközi tudományos
konferencia a Thököly-felkelés 300. év
fordulója alkalmából. — 1979. 2. 337—
344.
Hajdúszoboszló, 1978. október 2—3.
30. Gazsi József: Tudományos konferencia
a magyar antifasiszta ellenállásról. —
1979. 2. 345—350.
Magyar Történelmi Társulat és a Magyar
Partizánszövetség. Salgótarján, 1978. de
cember 1—2.
31. Az 1976. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája.
2. r. összeáll. Viniczai István, Windisch
Aladámó. — 1979. 2. 351—362.
32. Fodor P á l : Török várerődítési munkák
Magvarországon a X V I — X V I I . század
b a n / — 1979. 3. 375—398.
33. Szabó Balázs: A szovjet csapatok hadtáp
biztosításának sajátosságai a Magyaror
szág felszabadításáért vívott hadműve
letekben. 1944. szeptember 23—1945.
április 4.—1979. 3. 399—424. térk.
34. [Derzsaluk, Nikolaj] Gyerzsaluk Nyikolaj : A magyar antifasiszták részvétele a
frontpropagandában 1944-ben. — 1979.
3. 425—452.
35. Bona Gábor: Az aradi vértanúk. — 1979.
3. 453—461.
36. Kováts Lajos: Adatok a magyar légierők
anyagi-technikai állapotáról, 1938—1944.
— 1979. 3. 462—485.
37. Isztorija vtoroj mirovoj vojni, 1939—
1945. Tom. 8. Vojenizdat, Moszkva, 1977.
536 o. Ism. Sugár J e n ő . — 1979. 3 .
486—488.
38. Nagy László: A végvári dicsőség nyomá
ban. Bp. Zrínyi K. 1978. 275 o. Ism.
Benczédi László. — 1979. 3. 489—490.
39. Gábor Imre—Horváth Árpád: A hadi
térképek históriája. Fejezetek a térképé

40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
62.
53.
54.
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szet és a katonaföldrajz történetéből.
Zrínyi K. Budapest, 1979. 270 o. 17 t.
Ism. Csendes László. — 1979. 3. 491—493.
Korner, Theodor: Auf Vorposten. Aus
gewählte Schriften, 1928—1938. Europa
Verl. Wien, 1977. 300 o. Ism. Farkas
Márton. — 1979. 3. 493—496.
Historie a Vojenství, (Csehszlovákia,)
1977. Ism. Nádor Tibor. — 1979. 3.
497_499.
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tóriuma, 1976. 1. r. összeáll. Viniczai
I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1979. 3.
500—516.
Dombrády Lóránd : A Kállay-féle kiugrási
politika és a magyar katonai vezetés. —
1979. 4. 523—550.
Sávoly Mária: A Görögország elleni olasz
agresszió előzményei és lefolyása 1940
nyarától december végéig. — 1979.
4. 551—578.
Szanati József: A szovjet hadsereg tábori
tüzérsége a nagy honvédő háború támadó
hadműveleteiben. — 1979. 4. 579—610.
vázlat
Nettes, T. : A Német Demokratikus Köz
társaság Nemzeti Néphadserege, a Szov
jetunió Fegyveres Erői és a többi szocia
lista hadsereg fegyveres szövetségének
fejlődéséhez. — 1979. 4. 611—622.
Ács Tibor: Adalékok Mészáros Lázár
tudományos munkásságához és katonai
portréjához. — 1979. 4. 623—639. illusztr.
Nemeskürthy
I s t v á n : Mészáros Lázár
akadémiai székfoglaló előadása, 1846. —
H K , 1977. 4. 601—610. c. cikkéhez.
Vojna i armija. Filoszofszko-szociologicseszkij ocserk. Vojenizdat, Moszkva,
1977. 415. o. Ism. Nádor Tibor. — 1979.
4. 640—643.
Sikin,
J . V.—Szapozsnyikov, B . G. :
A távol-keleti győzelem. Zrínyi K. Buda
pest, 1978. 226 o. Ism. Windisch Aladár
né. — 1979. 4. 643—645.
Kisling, R. : Die hohe Führung der Heere
Habsburg im ersten Weltkrieg. Bundes
ministerium für Landesverteidigung. Bü
ro für Wehrpolitik, Wien, é. n. 246 o.
29 térk. Ism. Farkas Maron. — 1979.
4. 646—648.
Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1979. 1—6. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1979. 4. 649—655.
Wojskowy Przegl^d Historiczny, (Len
gyelország,) 1978. Ism. Windisch Aladár
né. — 1979. 4. 656—658.
Militärgeschichte, (Német Demokratikus
Köztársaság,) 1978. Ism. Zachar József.
— 1979. 4. 6 5 8 . - 6 6 2 .
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1976. 2. r. összeáll. Viniczai
I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1979.
4. 663—679.

1980
27. évfolyam
55. Zágoni E r n ő : P á r t u n k felszabadulás
utáni honvédelmi politikájának fő voná
sai (1945—1980.) — 1980. 1. 3—41.
56. Mues Sándor: Politikai harcok a hadsereg
demokratikus fejlődéséért, 1945—1947.
— 1980. 1. 42—72.
57. Bencze László: Reguláris és irreguláris
erők közötti harc. Bosznia és Hercegovina,
1878. — 1980. 1. 73—101,
58. Szekér esne Niszler Mária: A t á t i hídfő.
1980. 1. 102—123.
59. Pljacsenko, P . F . : A harcok sünijében.
A magyarországi felszabadító harcok
résztvevőjének visszaemlékezése. — 1 9 8 0 .
1. 124—133.
60. Komisszarov, N. V.: H a r c Budapestért.
(Visszaemlékezések.) — 1980. 1. 134—
141.
61. Marosi E n d r e : Mohács-komplexus? —
1980. 1. 142—160.
Hozzászólás Perjés Géza: Mohács. Bp.
1979. c. könyvéhez.
62. Dragunszlcijy D. A.: Évek páncélban.
Zrínyi K. Budapest, 1978. 391 o. Ism.
Windisch Aladárné. — 1980. 1. 161—163.
63. Felkai Dénes: Mozgalmas élet. Zrínyi
K. Budapest, 1979. 178 o. Ism. Zsellér
József. — 1980. 1. 163—164.
64. Ölvedi I g n á c : A moszkvai nemzetközi
történész konferenciáról. — 1980. 1.
165—166.
1979. szeptember 12—13. A második
világháború keletkezésének okai.
65. Rákóczi Rozália : A Magyar Tanácsköztár
saság forradalmi honvédő háborúja. Az
Országos Hadtörténeti Múzeum új állan
dó kiállítása. — 1980. 1. 166—170.
66Ü Ipoly Márta, N. : Térképtörténeti tanács
kozás (Budapest, 1979. november 8—9.)
— 1980. 1. 170—171.
A Kárpát-Pannon terület térképezésének
kezdetei.
67. Az 1977. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája,
összeáll. Viniczai I s t v á n , WindischAla,dárné. — 1980. 1. 172—191.
68. Pataki I s t v á n : A Varsói Szerződés ne
gyedszázados küzdelme a békéért, a biz
tonságért, a feszültség csökkentéséért. —
1980. 2. 199—227.
69. Nagy László: „Nosza rajta, jó katonák,
igyunk egészséggel!" Gondolatok k é t
kuruc katonadal eredetéről. — 1980. 2.
228—251.
70. Hohn, H . : A katonai elméleti munka
fejlődésének néhány kérdése az N D K
Nemzeti Néphadserege szárazföldi csa
patainak felállítása és kiépítése folyamán.
— 1980. 2. 252—262.
71. Böhm J a k a b : A Hadtörténelmi Levéltár
őrizetében lévő cs. kir. eredetű f ondók az

72.
73.
74.

75.

76.
77.

78.
79.

80.
81.

82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.
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1848/49. évi forradalom és szabadság
harc, illetőleg az abszolutizmus idejéből.
— 1980. 2. 263—292. illusztr.
Zachar József: Pollereczky János őrnagy
az amerikai forradalmi függetlenségi há
borúban. — 1980. 2. 293—310.
Csonkaréti Károly: Űj adatok 1944. októ
ber 15. katonai előkészítéséhez. — 1980.
2. 311—326. illusztr.
Büki Péter: Az S—221 lajstromjelű
Ju—52-es repülőgép személyzetének át
állása a Vörös Hadsereg oldalára. — 1980.
2. 327—338. illusztr.
Mues Sándor—Zágoni E r n ő : A Magyar
Néphadsereg története, 1945—1959. Zrí
nyi K. Budapest, 1979. 317 o. 8 t . Ism.
Damó László. — 1980. 2. 339—341.
Isztorija vtoroj mirovoj vojni, 1939—
1945. Tom 9. Vojenizdat, Moszkva, 1978.
Ism. Nádor Tibor. — 1980. 2. 342—345.
Kiss Sándor: Emlékeim Kiss J á n o s altábornagyról. Zrínyi K. Budapest, 1979.
218 o. Ism. Gazsi József. — 1980. 2.
345—346.
Sugár I s t v á n : A budai vár és ostromai.
Zrínyi K . Budapest, 1979. 375 o. I s m .
Marosi Endre. — 1980. 2. 347—349.
Bernás, Franciszek — Bernas, Julietta
Mikulska: Merénylet Hitler ellen (1944.
július 20.) Kossuth K. Budapest, 1978.
122 o. 4 t . Ism. Windisch Aladárné. —
1980. 2. 350—352.
Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1979. 7—12. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1980. 2. 352—358.
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tóriuma. 1977. 1. r. összeáll. Viniczai
I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1980.
2. 359—373.
Nagy László : Bethlen Gábor, a hadvezér.
— 1980. 3. 379—404.
Urbán Aladár: A székely katonaság segít
ségül hívása 1848 májusában. — 1980.
3. 405—422.
Bencze László: A Monarchia Balkánpolitikája Bosznia és Hercegovina okku
pációja előtt. — 1980. 3. 423—454.
Varsányi Péter István : A karlócai ütközet.
(Újabb adalékok a szabadságharc első
csatájához). — 1980. 3. 455—463.
ölvedi Ignác: Emlékek és adalékok nép
hadseregünk születéséhez. — 1980. 3.
464—490.
Kaska, A d a m : A hídfő. Zrínyi K. Buda
pest, 1979. 252 o. Ism. Godó Agnes.
— 1980. 3. 491—493.
Schofield, B . B . : Der Sprung über den
Kanal. Unternehmen „ N e p t u n " . Die
allierte Landung in der Normandie 1944.
Motorbuch Verl. (Stuttgart, 1978. 258 o.)

89.
90.

91.

92.

93.
94.
95.
96.

Ism. Farkas Márton. — 1980. 3. 493—
496.
Militärgeschichte, (Német Demokratikus
Köztársaság,) 1979. Ism. Zachar József.
— 1980. 3. 497—501.
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tóriuma. 1977. 2. r. összeáll. Viniczai
I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1980. 3.
502—517.
Zachar József: A Francia Királyság 18.
századi magyar huszárai. Történelmi
statisztikai tanulmány. — 1980. 4. 523—
554.
Heiszler Vilmos: Revansvágy és realitás
érzék. Albrecht főherceg hadseregszerve
zési és katonapolitikai nézetei 1866—
1870 között. — 1980. 4. 555—578.
Marosi E n d r e : A török elleni harc lehe
tőségei 1352—1718 között. Historiográfiai
áttekintés. — 1980. 4. 579—597.
Molnár László, V.: Alekszandr Vasziljevics Szuvorov születésének 250. évfor
dulójára. — 1980. 4. 598—610.
Lukács Lajos: Kunfy Adolf és az olasz
országi magyar légió. — 1980. 4. 611—
628.
Pataki István—Sterl I s t v á n : Negyed-

97.

98.

99.
100.
101.

102.

század a szocializmus és a béke szolgála
tában. Zrínyi K. Budapest, 1980. 264
o. 14 t . Ism. Oláh Zsigmond. — 1980. 4.
629—631.
Herencsár Lajos: Két front között.
Kossuth K.—Zrínyi K. Budapest, 1980.
292 o. Ism. Godó Ágnes. — 1980. 4.
631—633.
Fegyverrel a hazáért. Magyar ellenállási
és partizánharcok a második világháború
idején. Kossuth K.—Zrínyi K. Budapest,
1980. 295 o. Ism. Windisch Aladárné.
— 1980. 4. 633—636.
Csendes László: Térképhistória. Zrínyi
K. Budapest, 1980. 189 o., 14 t. Ism.
N. Ipoly Márta. — 1980. 4. 636—637.
Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1980. 1—6. sz. Ism. Lengyel
István. — 1980. 4. 638—644.
Zachar József: Beszámoló a XV. Nem
zetközi Történelemtudományi
Kong
resszusról. Bukarest, 19S0. aug. 10—17.
— 1980. 4. 645—657.
Az 1978. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. 1.
Windisch
r. összeáll. Viniczai István,
Aladárné. — 1980. 4. 658—672.

1981
28. évfolyam
103. Liptai Ervin : Szántó Béla, a forradalmár
katona. — 1981. 1. 3—10. illusztr.
104. Sugár István : Az egri vár eleste 1596-ban.
— 1981. 1. 11—42. illusztr.
105. Sipos Ferenc: A Rákóczi-szabadságharc
előkészítése, 1697—1703. — 1981. 1.
43—73.
106. Czigány I s t v á n : A császáriak hadjárata
1705 őszén. — 1981. 1. 74—104.
107. Bona Gábor: Szerb katonák az 1848/49-es
honvédseregben. — 1981. 1. 105—116.
108. Kovássy Zoltán: Adalékok Gábor Áron
életrajzához. — 1981. 1. 117—124.
illusztr.
109. Csendes László: Hadtörténelmi írások és
ábrázolások. Mozaikok a 18. sz. végén
készült térképekről, hasznosításukról. —
1981. 1. 125—135. illusztr.
110. Isztorija vtoroj mirovoj vojni, 1939—
1945. Tom 10. Vojenizdat, Moszkva, 1979.
542 o. 56 t. 12 térk. Ism. Sörös Lajos.
— 1981. 1. 136—138.
111. Csorba Csaba: Várak a Hegyalján. Zrínyi
K. Budapest, 1980. 194 o. Ism. Csendes
László. — 1981. 1. 138—139.
112. Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán
Zrínyi K. Budapest, 1980. 273 o. Ism.
Szakoly Sándor. — 1981. 1. 139—141.
113. Luknyickij,
Pavel: Magyar napló. 1944
november —1945 április. Kossuth K. —
Zrínyi K. 1980.238 o. Ism. Szakály Sándor.
— 1981. 1. 141—142.

114. Borst, Arno: Das R i t t e r t u m im Mittelal
ter. Wissenschaftliche Buchgemeinschaft,
Darmstadt, 1976. 501 o. (Wege der
Forschung. 349.) Ism. Borosy András. —
1981. 1. 142—144.
115. Monumenta Cartografica. Budavár erő
dítésének térképe, 1749. Zrínyi K. Buda
pest, 1980. Ism. N. Ipoly Márta. — 1981.
1. 145.
116. Az 1978. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája.
2. r. összeáll. Viniczai István, Windisch
Aladárné. — 1981. 1. 146—159.
117. Farkas Márton: Lemberg. Az Osztrák—
Magyar Monarchia hadműveletei 1914
kora őszén Galíciában. Augusztus 15—
szeptember 25. — 1981. 2. 167—207.
118. Siklós
András: Az Osztrák—Magyar
Monarchia utolsó offenzívája. (1918.
június 15—24.) — 1981. 2. 208—253. térk.
119. Sisa József: A Hadtörténelmi Intézet és
Múzeum (volt Nándor-laktanya) építé
sének története. — 1981. 2. 254—259.
illusztr.
120. Asilc, Mihail: Emlékeim a Budai Önkén
tes Ezred harcosairól. — 1981. 2. 260—
278.
121. Vadász Sándor: A freiburgi Militärarchiv
Seeckt-hagyatékának magyar katonai
vonatkozású iratai. — 1981. 2. 279—291.
122. Der deutsche Militarismus in Geschichte
und Gegenwart. Militärverlag, Berlin,
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1980. 301 o. Ism. Farkas Márton. — 1981.
2. 292—295.
123. Sitzler, K a t h r i n : Solidarität oder Söldnert u m ? Die ausländischen Freiwilligen
verbände im ungarischen Unabhängig
keitskrieg 1848—49. Biblio Verl. Osna
brück, 1980. 481 o. Ism. Böhm J a k a b . —
1981. 2. 295—298.
124. Temesváry Ferenc: A sárvári Nádasdy
Ferenc Múzeum
fegyvergyűjteménye.
Akadémiai K. Budapest, 1980. 135 o.
Ism. Csillag Ferenc. — 1981. 2. 298—299.
125. Groehler, Olaf: A légi háborúk története,
1910—1970. Zrínyi K . Budapest, 1980.
465 o. Ism. Szakály Sándor. — 1981. 2.
299—301.
126. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1980. 7—12. sz. Ism. Lengyel
i I s t v á n . — 1981. 2. 301—308.
127. .Historie a Vojenství, (Csehszlovákia,)
1978. Ism. Nádor Tibor. — 1981. 2.
309—312.
128. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tóriuma. 1978. 1. r. összeáll. Viniczai
I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1981. 2.
313—326.
129. Dolmányos István : A kulikovói ütkö z e t —
a iubileum mérlegén. — 1981. 3. 335—
353.
130. Fodor P á l : Egy szeldzsuk intézmény útja
Magyarországra: a dzserehorok. — 1981.
3. 354—375.
131. Szakály Sándor: A Horthy-hadsereg tá
bori csendőrségének megszervezése és
alkalmazása a második világháború ide
jén. (1938—1944.) — 1981. 3. 376—402.
illusztr.
132. Kovács J e n ő : E g y ü t t a határterületi
I lakossággal — 1945—1956. — 1981. 3.
403—427«
133. Zolotarjev, V* A. : Az 1877—78. évi háború
az orosz katonai irodalomban. — 1981.
3. 428—449.
134. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd
Légierő létrehozásával és továbbfejlesz
tésével kapcsolatos elméleti tevékenység.
(1930—1944.) — 1981. 3. 450—480.
135. Szántó I m r e : A végvári rendszer kiépítése
és fénykora Magyarországon. 1541—
1593. Akadémiai K . Budapest, 1980.
161 o. ism. Tóth Sándor [László.] — 1981.
3. 481—482.
136. Benczédi László: Rendiség, abszolutiz
mus és centralizáció a X V I I . század végi
Magyarországon. (1664—1685) Akadémiai
K. Budapest, 1980. 180 o. Ism. Nagy
László. — 1981. 3. 482—485.

137. Régi magyar levelestár. ( X V I — X V I I .
század.) Magvető K. Budapest, 1981.
1—2. k. 1202 o. Ism. Nagy László. —
1981. 3. 485—487.
138. Vom Bauernheer zur Volksarmee. Berlin.
Militärverlag, 1979. 253 o. (Schriften des
Militärgeschichtlichen Instituts der DDR.)
Ism. Bencze László. — 1981. 3. 487—489.
139. Militärgeschichte, (Német Demokratikus
Köztársaság,) 1980. 1—6. sz. Ism. Zachar
József. — 1981. 3. 490—494.
140. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tóriuma. 1978. 2. r. Összeáll. Viniczai
I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1981. 3.
495—511.
141. Liptai E r v i n : Vágó Béla emlékére. —
1981. 4. 519—525.
142. Czigány I s t v á n : Hadsereg és ellátáa
Bethlen Gábor korában. — 1981. 4.
526—541.
143. Nagy László: A kuruc világ és katonája
A d y költészetében és prózájában. Meditá
ció az irodalomtörténet és a hadtörténet
határmezsgyéjén. — 1981. 4. 542—568.
144. Gazsi József: A Borkanyuk-partizáncsoport. — 1981. 4. 569—596.
145. Csendes László: Felsőszopori Tóth Ágos
ton Rafael honvédezredes térképírásunk
úttörője. — 1981. 4. 597—611. illusztr.
146. Madaras P é t e r : A szovjet vegyicsapatok
a magyarországi felszabadító hadműve
letekbén. — 1981. 4. 612—621.
147. Marleó György: Az Ideiglenes Nemzeti
K o r m á n y hadseregének Szabolcs vár
megyében megalakult gyalogzászlóalja.
(1945 február—május.) — 1981. 4. 622—
637.
148. Szakály Sándor: Három dokumentum a 2.
magyar hadsereg doni katasztrófájáról.
— 1981. 4. 638—642.
149. Csujkov, V. I. : Ot Sztalingrada do Berlína.
Vojenizdat, Moszkva, 1980. 672 o. Ism.
Deák Mihály. — 1981. 4. 643—644.
150. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1981. 1—6. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1981. 4. 644—651.
151. Godó Ágnes: Búcsú Jász Dezsőtől. —
1981. 4. 652—653.
152. Zachar József: Haderők és szövetségi
rendszerek. Nemzetközi hadtörténelmi
kollokvium, Montpellier, 1981. szeptem
ber 3—5. — 1981/4. 654—659.
153. Az 1979. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája,
összeáll. Viniczai István, Windisch Ala
dárné. — 1981. 4. 660—679.
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29. évfolyam
154. Borosy András: Közrendű és nem szabad
eredetű hadakozó népelemek az Árpád
korban. — 1982. 1. 3—25. p .
155. Ács Tibor: Az elfelejtett első katona
akadémikus — Kis Károly (1793—1866.)
— 1982. 1. 26—58. illusztr.
156. Ács Zoltán : A kisvárdai vár X V I . századi
krónikája a korabeli források tükrében.
— 1982. 1. 59—70.
157. Zachar József: A Kováts Mihály porosz
szabadcsapatvezér elleni bécsi eljárás
iratanyaga 1761/62-ből. — 1982. 1.
71—92.
158. Csendes László: 1782-ben v e t t e kezdetét
Magyarország részletes katonai felmérése.
— 1982. 1. 93—123. illusztr.
159. Cvetkova, Bisztra: P a m e t n a bitka n a
narodite. Evropejszkijat jugoiztok i oszmanszkoto zavoevanie — kraja na
XIV. i pervata polovina na XV. v.
Georgi Bakalov, Varna, 1979. 353 o. 28 t.
-Ism. Bödey József. — 1982. 1. 124—127.
160. Poznanszkij, V. Sz.: V. I. Lenin i szovjeti
Szibiri (1917—1918). Rukovodsztvo vojennopolityicseszkoj
gyejatelnosztyu
szovjetov v borbe sz kontrrevoljuciej.
Nauka, Szibirszkoje otd. Novoszibirszk,
1977. 316 o. Ism. Józsa Antal. — 1982.
1. 127—128.
161. Montgomery tábornagy emlékiratai. Zrí
nyi K. — Kossuth K. Budapest, 1981.
368 o. Ism. Szakály Sándor. — 1982. 1.
129—131.
162. Qroehler, Olaf: A koreai háború, 1950—
1953. A K N D K elleni amerikai agreszszió bukása. Zrínyi K. Budapest, 1981.
168 o. Ism. Szakály Sándor. — 1982. 1.
131—132.
163. Wojskowy Przegla/i Historyczny, (Len
gyelország,) 1979. 1—4. sz. Ism. Windisch Aladárné. — 1982. 1. 132—137.
164. Az 1979. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája.
2. r. összeáll. Yiniczai István, Windisch
Aladárné. — 1982. 1. 138—152.
165. Tóth Sándor László: Szinán nagyvezér
tervei 1593—94-ben. — 1982. 2. 159—
174.
166. Csonkaréti Károly: A m. kir. honvéd
folyami erők őrnaszád ezrede 1944. ok
tóber 15 — 1945. május 9. között. —
1982. 2. 175—205. illusztr.
167. Sugár I s t v á n : Az egri vár hadi postája a
X V I . században. — 1982. 2. 206—215.
168. Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadság
harc tábori postája. — 1982. 2. 216—241.
illusztr.
169. Sárhidai Gyula: Az 1941. április 12-i
ejtőernyős deszanthadművelet. — 1982.
2. 242—252. illusztr.
170. Gazsi József: Az antifasiszta ellenállás

171.
172.

173.
174.

175.

176.
177.

178.

179.
180.

181.

182.

183.
184.

185.
186.
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irodalma, 1979—1981. — 1982. 2. 253—
263.
Böhm J a k a b : Légionisták levelei Itáliá
ból. (1861—1863.) — 1982. 2. 264—293.
Folia Rákócziana. Forráskiadvány-soro
zat. Kiadja: a Szabolcs-Szatmár megyei
Múzeumok Igazgatósága, Nyíregyháza
ós a Vay Ádám Múzeum Baráti Köre,
Vaja. Ism. Ságvári György. — 1982. 2.
294—298.
Nord, Ligyija: Marsai M. N. Tuhacsevszkij. Paris, 1978. Ism. Kun Miklós. —
1982. 2. 299—301.
Földabroszok, mappák, térképek kata
lógusa. Hadtörténelmi térképtár, Buda
pest, 1981. 199 o. Ism. Bartha Lajos. —
1982. 2. 301—303.
Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1981. 7—12. sz. Ism. Lengyel
István. — 1982. 2. 303—311.
Militärgeschichte, (Német Demokratikus
Köztársaság,) 1981. 1—6. sz. Ism.
Zachar József. — 1982. 2. 311—318.
Bencze László: Beszámoló a Magyar
Szocialista Munkáspárt honvédelmi po
litikája és a Magyar Néphadsereg fej
lődésének negyedszázada című tudomá
nyos ülésről. — 1982. 2. 319—329.
Budapest, 1982. április 9.
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1979. 1. r. összeáll. Viniczai
I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1982.
2. 330—349.
Zachar József: R á t t k y György kuruc
ezereskapitány francia generális. (?—
1742.) — 1982. 3. 355—392. illusztr.
Farkas Márton: Téli hadjárat a Kárpá
tokban. (1915. január 23. — március 2.)
— 1982. 3. 393—431. térk.
Kornis P á l : A Voronyezsi Front támadó
hadműveletének előkészítése a német
„ B " hadseregcsoport déli szárnyának
(2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg
részei) szétzúzására. (1943 január) —
1982. 3. 432—463. térk.
Csendes László: Lipszky János huszár
tiszt életútja és térképei. — 1982. 3.
464—481. illusztr.
Szántó I m r e : A Délvidék feladása ós
Szeged 1848/1849 telén. (Az újszeged szőregi csata.) — 1982. 3. 482—494.
Isztorija vtoroj mirovoj vojni. 1939—
1945. Tom 11. Vojenizdat, Moszkva,
1980. 496 o. Ism. Nádor Tibor. — 1982.
3. 495—497.
Historie a Vojenství, (Csehszlovákia,)
1979. Ism. Nádor Tibor. — 1982. 3.
498—501.
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1979. 2. r. összeáll. Viniczai

187.
188.
189.
190.

191.

192.

193.
194.

I s t v á n , Windisch Aladárné. — 1982. 3.
502—517.
Leonyid Iljics Brezsnyev. 1906—1982.
— 1982. 4. 523—524.
Urbán Aladár: Vasvári és a „fővárosi
csapat" a Lajtánál. — 1982. 4. 525—547.
Szabó Miklós: A magyar katonai repülő
gépgyártás fejlődése. (1938—1944.) —
1982. 4. 548—584.
Komis P á l : A Voronyezsi Front osztrogozsszk-rosszosi támadó hadművelete a
2. magyar hadsereg IV. és V I I . hadtesté
nek megsemmisítésére. (1943. január
1 3 _ 1 7 . ) __ 1982. 4. 585—614. térk.
Lipták, J á n — Öejka, E u d a r d : A Cseh
szlovák Néphadsereg a népi demokrati
kus forradalom szocialista forradalommá
való átnövése időszakában. (1945 április
— 1948 február.) — 1982. 4. 615—637.
Somogyi É v a : A hadseregfejlesztés és a
birodalmi egység ellentmondásai a szá
zadfordulón. (Honvédtüzérség 1904.) —
1982. 4. 638—643.
Szekér esne Niszler Mária: A gerjeni híd
fő. — 1982. 4. 644—656.
Póka-Pivny
Aladár — Zachar József:
Az amerikai függetlenségi háború ma
gyar hőse, Kováts Mihály ezredes.
Zrínyi K . Budapest, 1982. 179 o. Ism.
Czigány I s t v á n . — 1982. 4. 657—659.

195. Farkas Márton: A császári sas lehulL
Kossuth K . Budapest, 1982. 197 o..
8 t . Ism. Rázsó Gyula. — 1982. 4. 659—
661.
196. Mikics Lajos: Politika, úriság és becsület
H o r t h y tisztikarában. Művelődési Mi
nisztérium Marxizmus-Leninizmus Ok
tatási Főosztály, Budapest, 1981. 191 o .
Ism. Szakály Sándor. — 1982. 4. 661—
663.
197. Fortusz, A. M. : Visszaemlékezéseim.
Zrínyi K . Budapest, 1982. 201 o. Ism.
Bellák Tamás. — 1982. 4. 663—664.
198. Airas, P e n t t i : Die geschichtlichen Wer
tungen Krieg und Friede von Friedrich
dem Grossen bis Engels. Pohjois-Suom a n Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi*
1978. 620 o. (Studia Historica Septentrionalia 1.) Ism. Zachar József. — 1982.
4. 664—670.
199. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1982. 1—6. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1982. 4. 671—677.
200. Vojskowy Przeglad Historyczny, (Len
gyelország,) 1980. 1—4. sz. Ism. Win
disch Aladárné. — 1982. 4. 678—680.
201. Az 1980. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája.
1. r. Összeáll. Víniczai I s t v á n , Windisch
Aladárné. — 1982. 4. 681—699.

i g
30. évfolyam
202. Borosy András: A királyi várispánságok
hadakozó népei Magyarországon a tatár
járás előtt. — 1983. 1. 3—24.
203. Wimmer, J a n : Az 1683. szeptember 12-i
bécsi csata. — 1983. 1. 25—42. térk.
204. Böhm J a k a b : A magyarországi főhadparancsnokság 1848 tavaszán. (1848.
április 16 — 1848. május 23.) — 1983. 1.
43—72.
205. Árokay Lajos: Az önálló magyar katonai
attasé szolgálat létrehozásának előzmé
nyei, 1918—1919. — 1983. 1. 73—95.
206. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd
Légierő technikai fejlődése. (1938—1944.)
— 1983. 1. 96—137.
207. Kalasnyik,
Mihail Haritonovics : Tűzpróba. Zrínyi K. Budapest, 1982. 211 o.
Ism. Szakoly
Sándor. — 1983. 1.
138—139.
208. Voszemnadeataja v szrazsenyijah za
rogyinu. Bejevoj p u t y 18-oj armii.
Vojenizdat, Moszkva, 1982. 528 o. Ism.
Nádor Tibor. — 1983. 1. 139—141.
209. Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és
a hadfelszerelés, 1938—1944. Akadémai.
Kiadó, Budapest, 1981. 291 o. Ism.
Szakály Sándor. — 1983. 1. 141—145.
210. Ács Tibor: Tudós és katona. Kiss Károly
élete és hadtudományi munkássága.

211.

212.

213.

214.
215.
216.
217.
218.
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(1793—1866.) Zrínyi K . Budapest, 1982.
148 o. Ism. Borús József. — 1983. 1.
143—146.
Okkupation, R a u b , Vernichtung. Doku
mente zur Besatzungpolitik der faschis
tischen Wehrmacht auf sowjetischem
Territorium 1941 bis 1944. Militärverlag,
Berlin, 1980. 432 o. Ism. Bencze László. —
1983. 1. 146—148.
Contamine, Philippe: La guerre au moyen
age. Presses Universitaires de France,
Paris, 1980. 485 o. (Nouvelle Clio. 24.)
Ism. Borosy András. — 1983.1.148—149.
Az 1980. évi Magyarországon megjelent
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája.
2. r. összeáll. Viniczai István, Windisch Aladárné. — 1983. 1. 150—165.
Izsépy Edit : Ibrányi Mihály váradi vice
kapitány. — 1983. 2. 171—196.
Zachar József: A francia ancien régime
k é t Esterházy-huszárezrede, 1735—1789.
— 1983. 2. 197—229.
Generál Tibor — Szauter Lajos: A 2. ma
gyar hadsereg ellátó szolgálata. — 1983.
2. 230—256.
Mues Sándor: A Független Kisgazdapárt
katonapolitikájáról, 1944—1948. — 1983.
2. 257—277.
Dávid Géza — Fodor P á l : Magyar vonat

219.

220.

221.

222.

223.
224.

225.

226.

227.
228.
229.
230.

231.

232.

233.

534.

kozású török államiratok a tizentöéves
háború korából, 1. r. — 1983. 2. 278—296.
Moszkalenko,
Kirill Szemjonovics: A
délnyugati irányban 1—2 köb. Zrínyi K .
Budapest, 1982. 378, 303 o. Ism. Szahály
Sándor. — 1983. 2. 297—299.
Medvedko, L. I.:. Szueztől Keletre és
Nyugatra. Zrínyi K. Budapest, 1982.
439 o. Ism. Okváth I m r e . — 1983. 2.
299—302.
Szovjet katonai enciklopédia. 1—4. köt.
MNVK Tudományos O., MNVK Sza
bályzatszerkesztő ós Koordinációs O.,
Zrínyi K. Budapest, 1979—1981. Ism.
Szőcs Ferenc. — 1983. 2. 302—304.
Eisenhower, D wight D. : Keresztes háború
Európában. Zrínyi K. Budapest, 1982.
459 o. Ism. Rázsó Gyula. — 1983. 2.
304—307.
Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió,) 1982. 7—12. sz. Ism. Lengyel
István. — 1983. 2. 308—315.
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1980. 1. r. összeáll. Viniczai István, Windisch Aladárné. —
1983. 2. 316—333.
Kiss I s t v á n , N. : Nemes katonák és ka
tonaparasztok a Zrínyiek muraközi ura
dalmában, 1638—1720. (Adatok a ma
gyarországi uradalmi hadszervezet kér
déséhez.) — 1983. 3. 339—355.
Árokay Lajos: A rejtett magyar katonai
attasé szolgálat első állomáshelveinek
felállítása, 1920—1923. — 1983. 3.
356—381.
Németh I s t v á n : A magyar—német kato
nai kapcsolatok kérdéséhez. (1928—
1934.) — 1983. 3. 382—415.
Ananyev,
V. I . : Sipek (Sipka) Lajos
internacionalista parancsnok. — 1983.
3. 416—425.
Nagy Gábor: Adalékok Komárom megye
felszabadításának történetéhez. (1944.
december 24—31.) — 1983. 3. 426—433.
Molnár József: A Magyar Szabadság
Érdemrend 1946. május 10-től október
14-ig adományozott változata. — 1983.
3. 434—450.
Dávid Géza — Fodor P á l : Magyar vonat
kozású török államiratok a tizenötéves
háború korából. 2. r. — 1983. 3. 451—
467.
Varsányi Péter István : Hetvényi I s t v á n
emlékirata. Részletek egy 1848-as honvéd
visszaemlékezéséből. — 1983. 3. 468—
489. illusztr.
Szabó László: A nagy temető. Przemysl
ostroma 1914/1915. Kossuth K. Buda
pest, 1982. 163 o. Ism. Windisch Aladár
n é . — 1 9 8 3 . 3. 490—491.
Békés Rezső : Truman árnyéka. Kontinui
tás és változások a második világháború
utáni amerikai globálstratégiában. Zrínyi
K. Budapest, 1982. 366 o. Ism. Okváth
Imre. — 1983. 3. 491—494.

235. Vojenno-blokovaja politika imperializma.
Isztorija i szovremennoszty. Vojenizdat, Moszkva, 1980. 453 o. Ism. Szakály
Sándor. — 1983. 3. 494—496.
236; Historie a Vojenství, (Csehszlovákia,)
1980. Ism. Nádor Tibor. — 1983. 3.
497—499.
237. Zachar József: „A hadtörténelem korunk
osztályharcában". Az N D K Nemzeti
Néphadseregének tudományos ülése K a r i
Marx születésének 165. és halálának 100.
évfordulája alkalmából. — 1983. 3. 500—
503.
Potsdam, 1983. március 24.
238. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1980. 2. r. összeáll. Viniczai
István, Windisch Aladárné. — 1983.
3. 504—520.
239. Borosy András: Az Árpád-kori királyi
vármegye felbomlása ós hadakozó né
peinek sorsa. — 1983. 4. 527—552.
240. Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi
csata története. (1596. október 26.) —
1983. 4. 553—573. térk.
241. Árokay Lajos: A rejtett magyar katonai
attasé szolgálat tevékenysége 1923—
1928 között. — 1983. 4. 574—592.
242. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd
Légierő a revíziós célok szolgálatában,
1939—1941. — 1983. 4. 593—623.
243. Bartha Lajos: Újabb adatok Lipszky
János életéhez és munkásságához. —
1983. 4. 624—636.
244. Mues Sándor: A Nemzeti Parasztpárt
katonapolitikájáról, 1944—1948.— 1983.
4. 637—650.
245. Benda K á l m á n : Giovanni Marco Isolano
gróf ezredes feljegyzései a magyarországi
török háborúról, 1594—1602. — 1983.
4. 651—681.
246. Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes
Nemzeti Kormánya és a fegyverszünet,
1944—1945. Akadémiai K. Budapest,
1981. 521 o. Ism. Tóth Sándor. — 1983.
4. 682—684.
247. Konyev, I v a n Sztyepanovics: Egy front
parancsnok feljegyzései, 1943—1944. Zrínvi K . Budapest, 1983. 270 o. Ism.
Szahály Sándor. — 1983. 4. 684—685.
248. A második világháború kérdéseivel fog
lalkozó néhány újabb nyugatnémet had
történeti munkáról. Ism. Vargyai Gyula.
1983. 4. 686—692.
— Ose, Dieter : Entscheidung im Westen,
1944. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,
1982. 363 o.
— Krausnick,
Helmut —
Heinrich—
Wilhelm, H a n s : Die Truppe der Weltanschaungkrieges. Die Einsatztruppen der
Sicherheitspolizei und des SD, 1938—
1942. Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt
gart, 1981. 687 o.
— Thun—Hohenstein,
Romedio Galeazzo
v.: Der Verschwörer. General Oster und

die Militäropposition. Severin und Sied
ler, Berlin, 1982. 304 o.
— Herwart, H a n s v . : Erlebte Zeitge
schichte, 1931—1945. Propyläen Verlag,
Berlin — Frankfurt — Wien, 1982.
368 o.
— Speer, Albert :Der Sklavenstaat. Meine
Auseinandersetzungen mit
der
SS.
Deutsche Verlags—Anstalt, S t u t t g a r t ,
1981. 510 o.

249. Militärgeschiohte, (Német Demokratikus
Köztársaság,) 1982. 1—6. sz. Ism. Sza
kály Sándor. — 1983. 4. 692—697.
250. Zachar József: Európa és az oszmán kér
dés, 1500—1800. Nemzetközi hadtörténe
t i konferencia, Bécs, 1983. június 7—10.
— 1983. 4. 698—703.
251. Kottra Györgyi, Cs. : Bolgár művészeti
kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. —
1983.4. 703—704.

1984
31. évfolyam
252. Szántó I m r e : A Zala vármegyei végvárak
és mezővárosok lakosságának helyzete a
X V I I — X V I I I . században. — 1984. 1.
3—33.
253. Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország (1919—1944) hadseregének
felső vezetése. Történelmi-statisztikai ta
nulmány a katonai elitről. — 1984. 1.
34—71.
254. Háncs E r n ő : A Politikai Főcsoport
főnökség és a politikai tiszti intézmény
létrehozásának előzményei a Magyar
Néphadseregben. (1948 április — 1949
február.) — 1984. 1. 72—94.
255. Czövek I s t v á n : Az 1876-os szerb—török
háború hatása az orosz közgondolkodásra.
— 1984. 1. 95—116.
256. Domokos György: Adalékok a törökkori
magyar tüzérség kategória- és típus
problémáihoz. — 1984. 1. 117—149.
illusztr.
257. Felkai Dénes: A Magyar Néphadsereg
Egészségügyi Szolgálatának kiépítéséről.
Reflexiók Farádi László: Diagnózis az
életemről (Gondolat, Budapest, 1983.) c.
könyvével kapcsolatban. — 1984. 1.
150—152.
258. Boulin, Marcel: André-Claude marquis
de Chamborant 1732—1805, mestre de
camp propriétaire d'un regiment de hus
sards de son nom, sa famille, son régi
ment. Tarbes, 1983. 151 o. Ism. Zachar
József. — 1984. 1. 153—154.
259. Vargyai Gyula: A hadsereg politikai
funkciói Magyarországon a harmincas
években. Akadémiai K. Budapest, 1983.
190 p. Ism. Szakály Sándor. — 1984.
1. 154—156.
260. Der NVA in der sozialistischen Vertei
digungskoalition. Militärverlag, Berlin,
1982. 490 o. Ism. Bencze László. — 1984.
1. 156—157.
261. Krieg, Militärausgaben und wirtschaft
licher Wandel. Akten des 7th Interna
tional Economic History Congress, Edin
burgh, 1978. Graz, 1980. 110 o. (Grazer
Forschungen zur Wirtschafts- und Sozi
algeschichte. Bd. 4.) Ism. Zachar József.
— 1984. 1. 158—159.

262. Historie a Vojenství, (Csehszlovákia)
1981. Ism. Nádor Tibor. — 1984. 1.
160—163.
263. Rákóczy Rozália: Ónfigurák a Német
Demokratikus Köztársaságból. Vándor
kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. —
1984. 1. 164—166.
264. ^ z 1981. évi magyar hadtörténelmi iroda
lom bibliográfiája. A Magyarországon és
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. Összeáll.
Viniczai István, Windisch Aladárné. —
1984. 1. 167—197.
265. Csonkaréti Károly: A császári és királyi
haditengerészet és a Magyar Királyság.
(1867—1914.) — 1984. 2. 203—255.
illusztr.
266« Godó Ágnes: A 2. magyar hegyidandár
kapcsolata a „ K r i v á ň " partizándandár
ral 1944 november elején Kelet-Szlovákiá
ban. — 1984. 2. 256—270.
267. Háncs E r n ő : A Politikai Főcsoport
főnökség és a politikai tiszti intézmény
létrehozásának előzményei a Magyar
Néphadseregben. (1948 április — 1949
február.) 2. r. — 1984. 2. 271—289.
268. Borosy András : A kora Árpád-kori kíséret
és testőrség szerepének historiográfiai
áttekintése. — 1984. 2. 290—304.
269. Lugosi József: Egylövetű hátulöltő pus
k á k a Hadtörténeti Múzeum gyűjtemé
nyében. — 1984. 2. 305—331.
270* Zachar József: Ismeretlen korai hadel
méleti hungarica. — 1984. 2. 332—353.
illusztr.
Jeney Lajos Mihály: Le partisan...
Hága, 1759.
271. Szalcály Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország (1919—1944) felső vezetése.
A d a t t á r . 1. r. A—K. — 1984. 2. 354—
392.
272. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek
a szabadságharcban, 1848—49. Zrínyi K.
Budapest, 1983. 398 o. Ism. Vörös
Károly. — 1984. 2. 393—396.
273. Shvoy Kálmán titkos naplója és emlék
irata, 1918—1945. Kossuth Könyvkiadó,
Budapest. 1983. 362 o. Ism. Szakály
Sándor. — 1984. 2. 396—398.
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274. Perjés Géza: Clausewitz. Magvető Könyv
kiadó, Budapest, 1983. 506 o. Ism.
Rázsó Gyula. — 1984. 2. 398—401.
275. KPSZSZ i vojennoe sztroityelsztvo.
Vojenizdat, Moszkva, 1982. 311 o. Ism.
Nádor Tibor. — 1984. 2. 401—404.
276. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma, 1981. összeáll. Damó Csilla,
Viniczai István. — 1984. 2. 405—432.
277. Farkas Márton: Az első tűzpróba. Az
Osztrák—Magyar Monarchia hadseregé
nek veresége a Drina—Száva mentén
1914 augusztusában. — 1984. 3. 439—
474. térk.
278. Bernhardt Attila: A magyar hadifoglyok
hazaszállítása az első világháború u t á n .
— 1984. 3. 475—495. térk.
279. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd
Légierő harcai Ukrajnában, 1941 június
— december. — 1984. 3. 496—520. térk.
280. Rákóczy Rozália: Sajtóirányítás és had
seregpropaganda a Magyar Tanácsköz
társaság alatt. — 1984. 3. 521—539. illusztr.
281. Derzsaluk, Nyikolaj: A Bujanov-Lencséspartizáncsoport tevékenysége. — 1984.
3. 540—649. illusztr.
282. Vajda Ferenc: A magyar légierő ós a
németországi repülőgépbeszerzés a má
sodik világháború végén. — 1984. 3.550—
554.
283. Gergely Tibor: Partizánemlékeim. —
1984. 3. 655—566. illusztr.
284. Szahály Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország (1919—1944) hadseregének
vezetése. A d a t t á r . 2. r. L—Z. — 1984. 3.
567—598.
286. Scserbatov, A. P . : Paszkevics Magyar
országon. Európa K. Budapest, 1984.
445 o. Ism. Bona Gábor. — 1984. 3.
599—600.
286. Historie a Vojenství, (Csehszlovákia)

287.

288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

295.

296.
297.

1982. Ism. Nádor Tibor. — 1984. 3.
600—603.
Zachar József: A X I V — X V I I I . századi
európai háborúk gazdasági vonatkozásai.
Nemzetközi tudományos ülésszak, Prat o , 1984. május 4—9. — 1984. 3. 604—
607.
Szakály Sándor: Magyarország 1944-ben.
Tudományos ülésszak, Budapest, 1984.
június 14. — 1984. 3. 607—611.
Generál Tibor : Az oszmán—török haderő
szervezete és vezetése a birodalom fény
korában. — 1984. 4. 617—663. illusztr.
Gecsényi Lajos: Katonák és polgárok a
győri végvárban a X V I — X V I I . század
ban. — 1984. 4. 664—686.
Kiss I s t v á n , N . : A kuruc hadsereg társa
dalmi- gazdasági bázisa. (1703—1711.) —
1984. 4. 687—715.
Ács Tibor: B a t t h y á n y Lajos szolgálatá
nak története, 182,6. augusztus 5 — 1831.
április 30. — 1984. 4. 716—751. illusztr.
Papp K á l m á n : A kökösi hős. — 1984. 4.
753—760. illusztr.
Gábor Áron
Rosonczy Ildikó: Orosz forrás a szabad
ságharc végnapjairól. Rüdiger tábornok
segédtisztjének visszaemlékezése. —1984.
4. 761—787.
Tolnay [László] — Szentesi [György]:
Az erő mítosza. A NATO 35 éve. Zrínyi
K. Budapest, 1984. 195 o. Ism. Okváth
Imre. — 1984. 4. 788—790.
Militärgeschichte, (Német Demokratikus
Köztársaság,) 1983. Ism. Szakály Sándor.
— 1984. 4. 790—794.
Az 1982. évi magyar hadtörténelmi iroda
lom bibliográfiája. A Magyarországon és
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom, összeáll.
Damó Csilla, Viniczai István. — 1984. 4.
795—823.

1985
32. évfolyam
298. Beránné Nemes É v a : A MOKAN-komitó
tevékenysége. — 1985. 1. 3—28. illusztr.
299. Sárközi Zoltán — Tóth Róbert : Egykorú
feljegyzés a Szovjetunió Barátai Magyar
országi Egyesületének (SZUBME) a hazai
antifasiszta ellenállásban betöltött szere
péről, 1949—1945. — 1985. 1. 29—42.
Újvári Miklós „Sz.U.B.M.E."-i illetve
ellenállási mozgalomban való működé
sének történeté.
300. Marsi László — Király Imre, R. : A Gyu
lán telepített szovjet hadikórház és a
magyar lakosság kapcsolata. (1944—
1945.)— 1985. 1. 43—61.
301. Molnár József: A felszabadult Magyar
ország legelső és legújabb kitüntetése. —
1985. 1. 62—73. illusztr.

302. Winkler György: A térkép szerepe az
1848/49. évi szabadságharc honvédsere
geinek vezetésében. — 1985. 1. 74—96.
illusztr.
303. Petneházy Zalán: A Vörös Dunai Hajó
had 1918/1919-ben. — 1985. 1. 97—128.
304. Böhm J a k a b : Gyulai Gaál Miklós hon
védtábornok emlékirata az 1848/49. évi
magyar szabadságharcról. — 1985. 1.
129—148.
305. Kottra Györgyi — Makai Ágnes : Az ame
rikai függetlenségi háborút lezáró 1783as párizsi béke 200. évfordulójának em
lékérmei. — 1985. 1. 149—160. illusztr.
306. Isztorija vtoroj mirovoj vojni, 1939—
1945. Tom 12. Vojenizdat, Moszkva,,
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307.

308.
309.
310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.
319.
320.

321.
322.

1982. 497 o. Ism. Nádor Tibor. — 1985.
1. 161—164.
Beitter, Gerda: Die Rote Armee im 2.
Weltkreig. Bernard und Graefe Verlag,
Koblenz, 1984. 232 o. (Schriften der
Bibliothek für Zeitgeschichte, Bd. 232
o. Ism. Bencze László. — 1985. 1. 164—
166.
Naumov, M. I . : Partizánportya. Zrínyi
K. Budapest, 1984. 292 o. Ism. Gazsi
József. — 1985. 1. 166—168.
Alniásy P á l : Sopronkőhidai napló. Mag
vető K . Budapest, 1984. 317 o. Ism.
Szakály Sándor. — 1985. 1. 168—170.
Vígh K á r o l y : Ugrás a sötétbe. 2. bőv.
kiad. Magvető K. Budapest, 1984.
412 o. Ism. Vargyai Gyula. — 1895. 1.
170—172.
Vargyai Gyula: Sisak és Cilinder. A ka
tonai vezetés és a politika Magyarorszá
gon a második világháború előestéjén.
Kozmosz Könyvek, Budapest, 1984.
191 o. Ism. SzaJcály Sándor. — 1985. 1.
173—174,
Merényi László: A cattarói matrózfel
kelés. Kossuth K. Budapest, 1984. 190 o.
Ism. Csonkaréti Károly
1985. 1. 175—
178.
Oszetzky T a m á s : Arab-izraeli háborúk,
1948—1982. Zrínyi K . Budapest, 1984.
342 o. Ism. Gazdik Gyula. — 1985. 1.
178—181.
Az 1983. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. Magyarországon és
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom, összeáll.
Damó Csilla, Viniczai I s t v á n . — 1985. 1.
182—220.
Kéri
K á l m á n : Az Osztrák—Magyar
Monarchia vasúthálózata 1914-ben és
felhasználása az első világháborúban. —
1985. 2. 225—294. térk.
Csonkaréti Károly: Az Osztrák—Magyar
Monarchia haditengerészetének hadmű
veletei az első világháborúban. A háború
kitörésétől Olaszország hadbalépéséig. —
1985. 2. 295—343. illusztr.
Sziklai
Sándorné: Adalékok a 165.
juzsai (talici) antifasiszta iskola történe
téhez. (1943—1945.) — 1985. 2. 344—
371. illusztr.
Háncs E r n ő : A politikai tiszti intézmény
szervezetének létrehozása a Magyar Nép
hadseregben. — 1985. 2. 372—386.
Fűzi Imre : A magyar katonai elmélet és a
hadsereg felkészítése 1939. szeptember
l-ig. — 1985. 2. 387—406.
Takáts László: Adalékok az egykori 2.
magyar (doni) hadsereg egészségügyi
szolgálatának működéséhez. — 1985. 2.
407—420. térk.
Veszprémy László: Az Árpád-kori vár
szervezet klerikus várjobbágyairól. —
1985. 2. 421—425.
Sajti Enikő, A — Markó
György:

323.

324.

325.

326.

327.

328.
329.

330.

331.
332.

333.

334.
335.

336.
337.

338.
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Ismeretlen dokumentum az 1942. januári
délvidéki razzia résztvevőinek peréről.
1943. december 14. — 1944. január 14. —
1985. 2. 426—456.
Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Ma
gyarország (1919—1944) hadseregének
felső vezetése. A d a t t á r . 3. r. Kiegészítések,
korrekciók A—Z. — 1985. 2. 457—466.
Kristó
Gyula: Az augsburgi csata.
Akadémiai K. Budapest, 1985. 124 o.
Ism. Veszprémy László. —- 1985. 2. 467—
469.
Die Türkenkriege in der historischen
Forschung. Franz Deuticke, Wien, 1983.
184 o. Ism. Zachar József. — 1985. 2.
470—472.
Barta János, if j . : Budavár visszavétele.
Kossuth K . Budapest, 1985. 253 o. Ism.
Domokos György. — 1985. 2. 472—474.
Wimmer, J a n . : Wieden 1683. WMON,
Warszawa, 1983. 483 o. — Der E n t s a t z
von Wien 1683. Verl. Interpress, War
szawa, 1983. 304 o. Ism. Zachar József —
1985. 2. 474—476.
Vojenno-isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió) 1984. 1—12. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1985. 2. 476—487.
Szijj
J o l á n : „Verba volant, scripta
m a n e n t " . Nemzetközi Levéltári Nap.
Budapest, 1984. december 17. — 1985. 2.
488.
Veszprémy László: Rákóczi-emlékülés az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Budapest, 1985. március 29. — 1985. 2.
489—490.
Bánkúti I m r e : Rákóczi-ülésszak Vaján.
1985. április 6. — 1985. 2. 490—491.
Bonhardt Attila: A Magyar Jogász Szö
vetség Állam- és Jogtörténeti Bizottságá
n a k és a Magyar Történelmi Társulat
Aroheográfiai, Heraldikai és Genealó
giai Szekciójának ülése az E L T E Böl
csészettudományi K a r á n . Budapest, 1985.
április 29. — 1985. 2. 491—493.
Rákóczy Rozália: Magyarország felsza
badítása. A Magyar Néphadsereg meg
szervezése ós fejlődése. A Varsói Szerző
dés. Új kiállítások a Hadtörténeti Mú
zeumban. — 1985. 2. 493—495.
Borosy András: Hadi érdemek Magyar
országon a X I I I . században. — 1985. 3.
507—540.
Kiss István, N. : A kuruc hadsereg szoci
ális összetétele, 1703—1711. A nemzeti és
antifeudális jelleg kérdése. — 1985. 3.
541—577.
Bonhardt A t t i l a : A magyar hadifoglyok
hazaszállítása Kelet-Szibériából. 1919—
1921. — 1985. 3. 578—615.
Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg fel
szerelése és fegyverzete a frontra kivonu
lás idején. 1942 április — május. — 1985.
3. 616—642.
Csendes László: A korona rejtekhelye

Ausztriában, 1945—ben. — 1985. 3.
643—659. illusztr. térk.
Térkép helyesbítése: 1986. 1. 203.
339. Imregh Mónika: Francesco Moneta Ró
mában kiadott beszámolója Zrínyi Mik
lós 1663—64. évi csatáiról. — 1985. 3.
660—675. illusztr.
340. Sztanó László: Olasz beszámoló Zrínyi
Miklós 1663. november 27-én vívott
Mura menti ütközetéről. — 1985. 3.
676—681. illusztr.
341. Peták Eleonóra: Illusztrált velencei röp
lap Zrínyi Péter 1663. október 16-i
csatájáról. — 1985. 3. 682—689. illusztr.
342. Szakály Sándor: Náray Antal feljegy
zései Magyarország hadbalópéséről. (1941.
április 12-től.) — 1985. 3. 690—704.
illusztr.
343. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi
krónikája, 1944—1945. Zrínyi Katonai
Kiadó, Budapest, 1984. 372 o. 8 térk.
Ism. Ravasz I s t v á n Dezső. — 1985. 3.
705—706.
344. Az 1944. év históriája. História évkönyv,
1984. Szerkesztette: Qlatz Ferenc. Lap
kiadó Vállalat, Budapest, 1986. 174 o.
Ism. Szakály Sándor. — 1985. 3. 706—
708.
345. Szakály Sándor: Forradalmak és ellen
forradalmak Közép-Európában, 1918—
1920. Nemzetközi tudományos ülés
szak. Pécs 1985. június 11— 13. — 1985.
3. 709—712.
346. Zachar József: S t u t t g a r t '85. 16. Nemzet
közi Történelemtudományi Kongresszus.
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
X . Kollokviuma. 1985. augusztus 19—24.
— 1985. 3. 713—718.
347. Rázsó Gyula: A 16. Nemzetközi Törté
nelemtudományi Kongresszus egyéb ren
dezvényeiről. 1985. augusztus 25. —
szeptember 1. — 1985. 3. 719—724.
348. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1982. összeáll. Damó Csilla.
Viniczai I s t v á n . — 1986. 3. 725—752,
349. Oláh István hadseregtábornok a Magyar
Népköztársaság honvédelmi minisztere.
(1926—1985.) — 1985. 4. 759—760.
360. Tóth Sándor László: A török hadite
vékenység akciórádiusza a 15 éves hábo
rúban. — 1985. 4. 761—785.
351. Urbán Aladár: B a t t h y á n y Lajos és a vasi
fölkelősereg 1848 szeptember — októbe
rében. — 1985. 4. 786—801.
352. Szauter
Lajos: Az első világháború
ellátási gondjairól. — 1985. 4. 802—825.
353. Szabó Miklós: Az 1. repülőcsoport harcai
1942-ben a magyar források tükrében. —
1985. 4. 826—857. térk.

354. Balló I s t v á n : A feledés homályából...
J u n g János Hadi mesterséget tárgyazó
könyvéről. — 1985. 4. 858—876. illusztr.
355. Barcy Zoltán: A magyar légvédelmi
tüzérség fejlesztése és rejtése, 1922—
1938. 4. 877—891.
366. Szakály Sándor: A magyar tábori csen
dőrség jelvényei, 1924—i944. — 1985. 4.
892—899. illusztr.
367. Tardy Lajos: Svéd szemtanú a romhányi
csatáról ós 1710 más eseményeiről. —
1985. 4. 900—908.
Schneidern von Weismantel, Erasmus
Henrik
358. Zalka András: Teljes csen ben. Kapcsolat
Moszkva és a Kárpátok között. — 1985.
4. 909—930.
359. Flori,
J e a n : L'idéologie du glaive.
Préhistoire de la chevalière. Geneve,
Droz, 1983. 173 o. Ism. Borosy András. —
1985. 4. 931—932.
360. Bolia Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása
Magyarországon.
Akadémiai K. Budapest, 1983. 294 o.
(Értekezések a történettudományok köréből. Ü. S. 100.) Ism. Veszprémy László
— 1985. 4. 932—934.
361. Borsi-Kálmán Béla: E g y ü t t vagy külön
utakon. Magvető K. Budapest, 1984.
229 o. (Nemzet ós emlékezet.) Ism.
Tóth Ede. — 1986. 4. 934—938.
362. K é t helytörténeti kiadványról. Csiffáry Gergely: Életutak — életsorsok.
Csiffáry Gergely: Akiket visszavártak.
Eger, 1985. Ism. Godó Ágnes. — 1985. 4.
938—940.
363. Oszvobogyityelnaja misszija
Szovjetszkih Vooruzsennüh Szil v Evrope vo
vtoroj mirovoj vojne. Vojenizdat, Moszk
va, 1985. 639 o. Ism. Bonhardt Attila. —
1985. 4. 940—943.
364. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió) 1985. 1—6. sz. Ism. Lengyel
István. — 1985. 4. 943—951.
365. Militärgeschiente. (Német Demokratikus
Köztársaság) 1984. Ism. Szakály Sándor.
— 1985. 4. 962—956.
366. Zachar József: 40 év a Magyar Néphad
seregben. A Hadtörténeti Intézet és
Múzeum ünnepi megemlékezése. 1985.
szeptember 24. — 1985. 4. 957—963.
367. Ravasz I s t v á n Dezső: A népek barátsá
gának útján. Kőszegi kultúrtörténeti
konferencia. 1985. július 1—5. — 1985. 4.
964—965.
368. Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1983. Összeáll. Damó Csilla,
Viniczai István. — 1986. 4. 966—996.
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1986
33. évfolyam
369. Generál Tibor: Az oszmán—török had
művészet keletkezése és fejlődése a
X V I . századig. — 1986. 1. 3—46. illusztr.
370. Domokos György: Várépítészet és vár
harcászat Európában a X V I — X V I I .
században. Buda 1686. évi ostromának
technikai elemzéséhez. — 1986. 1. 47—
110. illusztr.
371. Czigány I s t v á n : A Rákóczi-szabadság
harc hadserege a mustrák tükrében.
E g y hadügyi fáziskésés sajátosságai. —
1986. 1. 111—153.
372. Molnár József: A Magyar Köztársasági
Érdemrend és Érdemérem, 1946—1949.
— 1986. 1. 154—173. illusztr.
373. Farkas Gyöngyi: A budai polgárok ön
kéntes felajánlása a franciák elleni
háborúhoz. — 1986. 1. 174—181. illusztr.
374. Szakály Sándor: Szombathelyi Ferenc
vezérezredes és társai a honvéd vezérkar
főnökének bírósága előtt. Budapest,
1944. október 11—12. — 1986. 1. 182—
202.
375. Kádár J á n o s : Béke, függetlenség, hon
védelem. Beszédek és cikkek, 1957—1985.
Zrínyi K. Budapest, 1985. 348 o. Ism.
Zacliar József. — 1986. 1. 204—205.
376. Kertész I s t v á n : Ókori hősök, ókori csaták.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 171 o.
Ism. Veszprémy László. — 1986. 1. 206—
207.
377. Társadalom- és művelődéstörténeti ta
nulmányok. Mályusz Elemér emlék
könyv. Szerk.: H . Balázs É v a , Fügedi
Erik, Maksay Ferenc. Akadémiai K .
Budapest, 1984. 456 o. Ism. Veszprémy
László. — 1986. 1. 207—208.
378. The church a t war. E d . W. J . Shiels.
London, 1983. 472 o. (Studies in church
historv. 20.) Ism. Borosy András. — 1986.
1. 209—210.
379. Kusternig, Andreas: Erzählende Quellen
des Mittelalters. Die Problematik mit
telalterlicher Historiographie am Beispiel
der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen 1278. Böhlau—Studien—Bücher,
Wien — Köln, 1982. 195 o. Ism. Veszp
rémy László. — 1986. 1. 211—212.
380. Szántó I m r e : Küzdelem a török terjesz
kedés ellen Magyarországon. Az 1551—
52. évi várháborúk. Akadémiai K .
Budapest, 1985. 275 o. Ism. Tóth Sándor
László. — 1986. 1. 212—215.
381. Vargyai Gyula: Tengelytörés. „Szövet
séges" államok a keleti fronton, 1941—
1944. Kozmosz Könyvek, Budapest,
1985. 178 o. Ism. Szakály Sándor. —
1986. 1. 215—217.
382. Szabó Miklós, M. : Magyarországi fel
szabadító hadműveletek, 1944:—1945.

Kossuth K . 1985. 183 o. 4 vázlat, 28 kép.
Ism. Ölvedi Ignác. — 1986. 1. 217—220.
383. Zsilin,
P . A.: Sztroityelsztvo armij
jevropejszkih sztran szocialiszticseszkogo
szodruzsesztva,
1949—1980.
Nauka,
Moszkva, 1984. 311 o. Ism. Zachar
József. — 1986. 1. 220—221.
384. Zachar József: Megemlékezések K u n
Béla születésének centenáriumáról. —
1986. 1. 222—225.
Budapest, 1986. február 11—12., 19.
385. Borosy András: Perdöntő párviadalok
Magyarországon. — 1986. 2. 231—252.
386. Tóth Sándor László: A kanizsai csata,
1600. október 7—13. — 1986. 2. 253—
271.térk.
387. Kiss József: Hadkötelezettség és hadiadó
egy koronabirtokon 1731-tól 1745-ig. —
1986. 2. 272—299.
388. Bényei Miklós: A Ludovika K a t o n a i
Akadémia kérdése a reformkori ország
gyűléseken. — 1986. 2. 300—312.
389. Hermann R ó b e r t : Kossuth és Perczel
nézeteltérése 1849 januárjában. Perczel
Mór tábornok eltűnt levele az Országos
Honvédelmi Bizottmányhoz. — 1986. 2.
313—326.
390. Molnár József: A Kossuth-híd emléké
érem. — 1986. 2. 327—331. illusztr.
391. Hermann Róbert : Gondolatok egy katona
életrajzáról. Pusztaszeri László: Görgey
Artúr a szabadságharcban. Magvető K .
Budapest, 1984. 784 o. (Nemzet és emlé
kezet.) — 1986. 2. 332—338.
392. Sárhidai Gyula: kiegészítések Csonlcaréti
Károly: Az Osztrák—Magyar Monarchia
haditengerészetének hadműveletei az első
világháborúban c. tanulmányhoz. —
1986. 2. 339—343.
393. Csonkaréti Károly: Válasz Sárhidai Gyu
lának. — 1986. 2. 343—346.
394. Wörterbuch zur deutschen Militärge
schichte. Bd. 1—2. H a u p t r e d . Reinhard
Brühl. Militärverlag, Berlin, 1985. 1120
o. (Schriften des Militärgeschichtlichen
I n s t i t u t s der DDR.) Ism. Zachar József.
— 1986. 2. 347—348.
395. Keen, Maurice: Chivalry. Yale Univer
sity Press, New Haven — London,
1984. 303 o. Ism. Borosy András. — 1986.
2. 348—350.
396. Parker, Geoffrey: The t h i r t y years' war.
Routledge and Kegan Paul, London,
1984. 340 o. Ism. Veszprémy László. —
1986. 2. 350—351.
397. Kecskés László: Komárom, az erődök
városa. Zrínyi K. Budapest, 1984. 232 o.
Ism. Hermann Róbert. — 1986. 2. 3 5 1 —
354.
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398. Bokor Péter: Zsákutca. R T V — Minerva,
Budapest, 1985. 294 o. Ism. Ravasz
I s t v á n Dezső. — 1986. 2. 355—357.
399. Rozanov,
G. L. : Titkos diplomácia,
1944—1945. Kossuth K. — Kárpáti K .
Budapest, 1985. 162 o. Ism. Okváth I m r e
— 1986. 2. 357—358.
400. Marcinkowski, Adam : Polska w Ukladzie
Warszawskim. WMON, Warszawa, 1985.
332 o. Ism. Zachar József. — 1986. 2.
359—360.
401. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió) 1985. 7—12. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1986. 2. 360—367.
402. Zalka András: É s mégis: „No pasaran!"
A Nemzetközi Brigádok brit önkéntesei
emlékművének avatása, London, 1985.
október 5. — 1986. 2. 368—370.
403. Zacliar József: A magyarországi felsza
badító háborúk és Európa. Konferencia
Buda visszavívásának 300. évfordulója
alkalmából, Esztergom, 1986. április 1—2.
— 1986. 2. 370—374.
404. Az 1984. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. Magyarországon és
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. 1. r.
összeáll. Damó Csilla, Viniczai István. —
1986. 2. 375—396.
405. Generál Tibor: Buda katonai helyzete a
hanyatló oszmán birodalomban és védel
mének körülményei az 1686-os ostrom
során. — 1986. 3. 403—438. illusztr.
406. Csonkaréti Károly: Az Osztrák—Magyar
Monarchia haditengerészetének hadmű
veletei az első világháborúban. (1915.
május 23. — 1915. december 31.) — 1986.
3. 439—485. illusztr.
407. Panecki,
Tadeusz: Lengyel reguláris
katonai alakulatok a második világhá
borúban. — 1986. 3. 486—495.
408. Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg ki
szállítása Ukrajnába és előnyomulása a
Donhoz. (1942. április — augusztus.) —
1986. 3. 496—524. térk.
409. Urbán Aladár: Sztankó Soma tervezete
az 1848-as honvédség felállítására. —
1986. 3. 525—540.
410. Parádi József: A polgári magyar állam
első határőrizeti szakszerve. A Magyar
Királyi Határrendőrség, 1906—1914. —
1986. 3. 541—570.
411. Erdősi Ferenc: Hadászati szempontok
érvényesítése a magyarországi vasút
hálózat tervezésekor. — 1986. 3. 571—
589. térk.
412. Lukács Zs. Tibor: Az 1707. évi orosz—
magyar szövetség létrejöttének vizsgálata
orosz diplomáciai iratok és levelek alap
ján. — 1986. 3. 590—609. illusztr.
413. Szénássy Zoltán: Komáromi Olympos.
Madách K. Pozsony, 1984. 156 o. Ism.
Hermann Róbert. — 1986. 3. 610—612.
414. Steiner, Herbert: Forradalom Ausztriá
ban — Marx Bécsben. A negyvennyolcas

415.

416.

417.

418<

419.

420.
421.

422.
423.
424.
425.

426.

427.
428.
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bécsi munkásmozgalom a forradalom és
restauráció között. Gondolat K. Buda
pest, 1985. 205 o. Ism. Zachar József. —
1986. 3. 612—613.
Wegrzy w twierdzy przemyskiej w latách
1914—1915. Wegierski I n s t i t u t Kultúry,
Múzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
Warszawa, Przemysl, 1985. 166 o. Ism.
Zacliar József. — 1986. 3. 613—614.
Medizin im Faschismus. Symposium
über das Schicksal der Medizin in der
Zeit des Faschismus in Deutschland,
1933—1945. Hrsg. v. Achim Tom, Horst
Spaar.
Verl. Volk und Gesundheit,
Berlin, 1985. Ism. Kertész Frigyes. —
1986. 3. 615—618.
Nagy Vilmos, nagybaczoni: Végzetes
esztendők, 1938—1945. Gondolat K.
Budapest, 1986. 346 o. Ism. Szakály
Sándor. — 1986. 3. 619—620.
Szabó Péter: Gazdaság, társadalom, poli
tika a két világháború között. Fiatal
történészek előadássorozata, Budapest,
1986. május 14—15. — 1986. 3. 621—623.
Az 1984. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. Magyarországon ós
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. 2. r.
összeáll. Damó Csilla, Viniczai István. —
1986. 3. 624—650.
Ács Tibor: Mészáros Lázár ifjúsága és
szolgálata a 7. huszárezredben, 1796—
1837. — 1986. 4. 659—693. illusztr.
Okváth I m r e : Szándók és valóság. Ada
lékok az angolszász hatalmak katona
politikai elképzeléseihez, 1945—1949. —
1986. 4. 694—723.
Csendes László: Térképek, metszetek
Budavár visszavívásáról. — 1986. 4.
724—739. illusztr.
Györkéi J e n ő : A spanyolországi nemzet
közi brigádok egészségügyi szolgálata. —
1986. 4. 740—750.
Alföldy-Boruss
Dezső: Dessewffy Dénes
felső-magyarországi szervezkedés-terve
zete 1859-ből. — 1986. 4. 761—757.
Kopeczky
Győző:
Hozzászólás
dr.
Csonkaréti Károly „Az Osztrák—Magyar
Monarchia haditengerészetének hadmű
veletei az első világháborúban" című
tanulmányához, valamint Sárhidai Gyu
la „Kiegészítéséhez." — 1986. 4. 758—
765.
ölvedi Ignác: Szombathelyi Ferenc ve
zérezredesnek a honvéd vezérkar főnö
kének 1944. február 14-i levele Wilhelm
Keitel vezértábornagyhoz, a német véd
erő főparancsnokságának főnökéhez. —
1986. 4. 766—776.
Pljacsenko, P . F . : Emlékeim Steinmetz
kapitányról. — 1986. 4. 777—795.
Hungarica—Turcica: I n memoriam recupertationis Budae, 1686. A Borda
Antikvárium 7. katalógusa, 1986. Ism.
Rákóczy Rozália. — 1986. 4. 796—799.

429. Mues
Sándor: Politika és hadsereg
Magyarországon, 1944—1948. Zrínyi K.
— Kossuth K. Budapest, 1985. 227 o.
28 t. Ism. Szakály Sándor. — 1986. 4.
799—800.
430. Szabó Bálint: Az „ötvenes évek". Kos
suth K. 1986. 436 o. Ism. Ravasz I s t v á n
Dezső. — 1986. 4. 800—802.
431. Nagyváradi Sándor — Szabó Miklós, M. —
Winkler László: Fejezetek a magyar
katonai repülés történetéből. Műszaki K.

Budapest, 1986. 305 o. Ism. Markó
György. — 1986. 4. 802—803.
432. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió) 1986. 1—6. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1986. 4. 804—811.
433. Militärgeschichte, (Német Demokratikus
Köztársaság) 1985. Ism. Szakály Sándor.
— 1986. 4. 812—815.
434. Makai Ágnes: Budavár, 1686. Emlék
kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. —
1986. 4. 816—818.

1987
34. évfolyam
435. Szabó Miklós: A m. kir. 2. honvéd repülő
dandár harci alkalmazása 1943-ban. —
1987. 1. 3—34. térk.
436. Mues Sándor: A felszabadult Magyar
ország sajtója a hadseregszervezés né
hány kérdéséről, 1944 vége — 1945
április. — 1987. 1. 35—50.
437. Iván Dezső: A magyar katonai repülés
helyzete és problémái a második világ
háború befejezésétől a békeszerződés
ratifikálásáig. (1945. május 30. — 1947.
október 1.) — 1987. 1. 51—60.
438. Markó György: A magyar katonai re
pülőgépek felségjelvényei és megkülön
böztető jelzései, 1948—1951. — 1987. 1.
61—72. ülusztr.
439. Kiss I s t v á n , N. : Houdaille, Jacques:
Le problème des pertes de guerre. Pertes
de l'armée de terre sous le premier
empire d'après les registres matricules.
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1970. 17. sz. 411—413. o. Population, 1972. 1. sz. 27—50. o. — 1987. 1.
73—76.
440. Hermann R o b e r t : Klapka György: Emlékeimből. Sajtó alá rendezte, a bevezető
tanulmányt és jegyzeteket írta Katona
Tamás. Szépirodalmi K. Budapest, 1986.
640 o. (Magyar századok.) — 1987. 1.
77—82.
441. Zalka
András: Spanyolországban. A
Nemzetközi Brigádok egy volt harcosá
nak visszaemlékezése. — 1987. 1. 83—
102.
442. Nemes I m r e : Ami a tudósításokból ki
maradt. Visszaemlékezés az 1956-os
tavaszi jeges árvíz néhány eseményére. —
1987. 1. 103—136. ülusztr.
443. Das ritterliche Turnier im Mittelalter.
Beiträge zu einer vergleichenden Formenund Verhaltengeschichte des Rittertums.
Hrsg. v. Josef Fleckstein. Vandenhoeck
-Ruprecht, Göttingen, 1985. 670 o.
Ism. Borosy András. — 1987.1. 137—140.
444. Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vár
megyében a török kiűzése és az újra
telepítés korszakában. (1663—1703). A
Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve.

445.
446.

447.

448.

449.

450.

451.
452.

453.

454.
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X I I . Történelem. Nógrád Megyei Múze
umok Igazgatósága, Salgótarján, 1986.
120 o. Ism. Fenyvesi László. — 1987. 1.
141—145.
Nagy László: Hajdúvitézek. Kossuth K.
Budapest, 1986. 321 o. Ism. Molnár
László, V. — 1987. 1. 145—146.
Domhrády Loránd: Hadsereg és politika
Magyarországon, 1938—1944. Kossuth
K. Budapest, 1986. 404 o. Ism. Szauter
Lajos. — 1987. 1. 147—148.
Tóth Gyula: Hadak, hitek, históriák.
Magvető K. Budapest, 1986. 644 o.
(Elvek és utak.) Ism. Hermann Róbert.
— 1987. 1. 148—152.
Armee für Frieden u n d Sozialismus.
Geschichte der Nationalen Volksarmee
der D D R . Militärverlag, Berlin, 1985.
744 o. Ism. Bencze László. — 1987. 1.
152—155.
Veszprémy László : Hamisítások a közép
korban. A Monumenta Germaniae Historica nemzetközi konferenciája. Mün
chen, 1986. szeptember 16—19. — 1987.
1. 156—157.
Zachar József: Beszámoló két ausztriai
hadtörténelmi eseményről. — Schlaininger Gespräche — Szalónaki beszélgetések.
1986. szeptember 24—28. — „Eugenius
in Nummis". Savoyai Jenő herceg hadi
t e t t e i és bókecselekedetei érmekben.
A bécsi Heeresgeschichtliches Museum
új időszaki kiállításáról. — 1987. 1. 158—
161.
Külföldi
folyóiratok
hadtörténelmi
repertóriuma. 1984. összeáll. Damó Csilla,
Viniczai István. — 1987. 1. 162—192.
Borosy András: Egyház és honvédelem
az Árpád-korban. Hadakozó egyháznagyok, szerzetes lovagrendek. — 1987.
2. 199—234.
Kiss
József: Katonai rendtartás éa
ellátás a Pesti Invalidus Házban az
1720—1730-as években. — 1987. 2. 235—
269. ülusztr.
Unwin, Peter: Görgei téli hadjárata.
E g y elfelejtett hősköltemény új előadás
ban. — 1987. 2. 270—276. térk.

455. Spáczay Hedvig: Adalékok a titkos ós
bizalmas ügykezelés problematikájához
a Honvédelmi Minisztériumban 1926—
1930. között. — 1987. 2. 277—283.
456. Huszár J á n o s : A magyar ejtőernyős
alegységek harci tevékenysége 1944-ben.
— 1987. 2. 284—314. illusztr.
457. Veszprémy László: Megjegyzés a magya
rok taktikájáról a merseburgi csatában.
— 1987. 2. 315—317.
458. Lévai Gábor: Magyar ágyúcső a londoni
Towerban. — 1987. 2. 318—324. illusztr.
459. Csonkaréti Károly: Válasz Kopeczky
Győzőnek. — 1987. 2. 325—330. illusztr.
460. Yashegyi E n d r e : Hazától hazáig. Ka
landozó magyar honvédek 1944—1945ben. Visszaemlékezés a várpalotai karpaszományos kiképző zászlóaljjal 1944
őszétől 1945. június 3-ig á teltekre. —
— 1987. 2. 331—352. térk.
461. Göbbels, Joachim: Das Militärwesen im
Königreich Sizilien zur Zeit Karls I.
von Anjou. (1265—1285.) Hiersemann,
S t u t t g a r t , 1984. 335 o. (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters. Bd. 29.) Ism.
Veszprémy László. — 1987 2. 353—354.
462. Kropf, Rudolf — Meyer Wolfgang:
Andreas Baumkircher und seine Zeit.
Burgenländisches Landesmuseum, Ei
senstadt, 1983. 367 o. (Wissenschaftliche
Arbeiten aus dem Burgenland. 67.)
Ism. Zachar József. — 1987. 2. 354—357.
463. Györkéi J e n ő : Legenda — valóság —
tragédia. A nemzetközi brigádok törté
netéből. Zrínyi K. Budapest, 1986. 262 o.
Ism. Pap András. — 1987. 2. 357—358.
464. Chnoupek, Bohús: Feltört pecsétek. Zrí
nyi K. Budapest, 1986. 362 o. Ism.
Pálosfalvi Tamás. — 1987. 2. 359—360.
465. Geréb Sándor — Hajdú P á l : Az ellenfor
radalom utóvédharcai, 1956. X I — 1957.
I I I . Kossuth K. Budapest, 1986. 232 o.
Ism. Ravasz István Dezső. — 1987. 2.
3G0—361.
466. Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió) 1986. 7—12. sz. Ism. Lengyel
István. — 1987. 2. 362—369.
467. Bencze Zoltán: Előzetes jelentés a Had
történelmi Intézet és Múzeum udvarán
folyó ásatásról. — 1987. 2. 370—385.
illusztr.
468. Bertényi I v á n : A címerek katonai fel
használása Magyarországon a X I I I —
X I V . században. — 1987. 3. 395—412.
illusztr.
469. Molnár László, V. : Adalékok a Kanizsai
család és névadó váruk Mohács előtti
történetéhez. — 1987. 3. 413—439. térk.
470. Ölvedi Ignác: A m. kir. 1. honvéd hadse
reg parancsnoksága és az 1944. október
15-i kormányzói proklamáció. — 1987.
3. 440—486. térk.
471. Okváth I m r e : Adalékok az Egyesült
Államok hadászati légierejének második

világháborús tevékenységéhez, 1941—
1945. — 1987. 3. 487—509.
472. Papp J á n o s : Az amerikai ingabombázá
sok nyitónapja. Adalékok az 1944.
június 2-i stratégiai légitámadások ese
ménytörténetéhez. — 1987. 3. 610—513.
térk.
473. Sárhidai Gyula: A tények makacs dolgok.
Válasz Kopeczky Győzőnek. — 1987. 3.
514—626. illusztr. térk.
474. Csatári József: Rajk László és a „Rajkü g y " a spanyol polgárháborúban. Viszszaemlékezések. Bev. Györkéi Jenő. —
1987. 3. 527—538.
476. Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi.
Zrínyi K.* Budapest, 1986. 328 o. Ism.
Borosy András. — 1987. 3. 639—541.
476. Nyulásziné
Straub É v a : ö t évszázad
címerei a Magyar Országos Levéltár
címereslevelein. Corvina K. Budapest,
1987. 303 o. Ism. Kiss Márton. — 1987.
3. 542—543.
477. Buda expugnata, 1686. Europa et Hun
gária, 1683—1718. A török kiűzésének
európai levéltári forrásai. 1—2. köt.
Szerk. Bariska István, Haraszti György,
Varga J . János. Budapest Főváros
Levéltárának kiadványa, Budapest, 1986.
1287 o. 86 képtábla, 2 térkép. Ism. Zachar
József. — 1987. 3. 544—546.
478. Jeney: A portyázó avagy a kisháború
sikerrel való megvívásának mestersége
korunk géniusza szerint. (Hága, 1759.)
Szerk. Zachar József. Magvető K. Buda
pest, 1986. 293 o. Ism. Csendes László. —
.1987. 3. 546—548.
479. Zolotarjev, V. A. — Mezsevics, M.N. —
Szkorodumov, D. E . : Oszmanszkaja l m perija i Rosszija. Analiz osznovnüh
koncepcij monografii „Vo szlavu Otyecsesztva Rosszijszkogo", Izd. Miszl,
Moszkva, 1984. Ism.
Verevkin—Ráhalszkij, V. N., Zaporozsec, V. M. — 1987.
3. 548—650.
480. Seremet, V. L : Oszmanszkaja Imperija i
Zapadnaja Jevropa. Vtoraja t r e t y 19. v.
Nauka, Moszkva, 1986. 312 o. Ism.
Zolotarjev, V. A. — 1987. 3. 550—552.
481. Dolmányos I s t v á n : Ragyogó október.
Kossuth K . Budapest, 1979. 685 o. Ism.
Szauter Lajos. — 1987. 3. 552—553.
482. Diario de la guerra. Diciembre de 1966 —
febrero de 1957. Oficina de Publicationes
del Consejo de Estado, H a b á n a , 1986.
336 o. Ism. Benkő J u d i t . — 1987. 3.
554—656.
483. Az 1985. évi magyar hadtörténelmi iro
dalom bibliográfiája. Magyarországon ós
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom, összeáll.
Damó Csilla, Viniczai István. — 1987.
3. 657—601.
484. Borosy András: Egyház és honvédelem
az Árpád-korban. Az egyházak hadakozó
népei. — 1987. 4. 607—642.

— 618 —

485. Nyárády Gábor: N y á r á d y András kuruc
ezereskapitány és várparancsnok. Gács
eleste, 1709. — 1987. 4. 643—667.
486. Urban Aladár: A „Mészáros hadigőzös"
1848-ban. — 1987. 4. 668—690. illusztr.
487. Veress D . Csaba: Hol volt az úgynevezett
„második mohácsi c s a t a " 1687. augusz
t u s 12-én? — 1987. 4. 691—715. illusztr.
térk.
488. Sugár I s t v á n : Az egri v á r kuruc ostroma,
1704. — 1987. 4. 716—732.
489. Komlós, J o h n : A Habsburg-hadsereg
újoncozási módszerei a X V I I I — X I X .
században. — 1987. 4. 733—743.
490. Borosy András: Gyalogosokkal vette-e
körül Belgrád városát 1071-ben az ost
romló magyar hadsereg ? — 1987. 4. 744—
745.
491. Veszprémy
László: A magyarországi
lovagságra vonatkozó néhány adat értel
mezéséről. (Filológia és hadtörténet.) —
1987. 4. 746—752.
492. Molnár András: A 7. honvédzászlóalj
zalai önkéntesei. Adalékok az első
honvédzászlóaljak társadalmi összeté
teléhez
1987. 4. 753—760.
493. Kopeczky Győző: A Polában megtor
pedózott Szent István. — 1987. 4. 761—
768.
494. Golier Ágota, N . : E g y „Szerapion" a

495.
496.

497.

498.
499.

500.

magyar vörös huszárokról. — 1987. 4.
769—771.
Ivanov, Vszevolod Vjacseszlavovics
Molnár László, V. : Kanizsa vára. Zrínyi
K. Budapest, 1987. 169 o. Ism. Veress D .
Csaba. — 1987. 4. 772—774.
Die Bedeutung der Logistik für die
militärische Führung von der Antike bi sin
die neueste Zeit. Militärgeschichtliches
Forschungsamt, Freiburg, Herford —
Bonn, 1986. 258 o. (Vorträge zur Mili
tärgeschichte. 7.) Ism. Zachar József. —
1987. 4. 774—776.
E g y szovjet híradós tiszt háborús fel
jegyzései.
Makói Múzeum kiadása,
Szeged, 1987. 125 o, Ism. Szauter Lajos,
— 1987. 4. 777—778.
Vészelik,
Pv. A. visszaemlékezései.
Bev. Halmágyi Pál.
Vojenno-Isztoricseszkij Zsurnal, (Szov
jetunió), 1987. 1—6. sz. Ism. Lengyel
I s t v á n . — 1987. 4. 779—785.
Hermann Róbert: Szemere Bertalan és
kora. A Magyar Történelmi Társulat
tudományos emlékülése. Miskolc, 1987.
augusztus 29. — 1987. 4. 786—790.
Bencze Zoltán: Ujabb beszámoló a
Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udva
rán folyó ásatásokról. — 1987. 4. 791—
809. illusztr.

1988
35. évfolyam
501. Veszprémy László: E g y korareneszansz
haditechnikai kézirat és szerzője. Mari
ano di Jacopo detto il Taccola: De re
bus militaribus. (A hadi eszközökről.) —
1988. 1. 3—20. illusztr.
502. Szabó Péter: A 2. .magyar hadsereg I I I .
hadtestének részvétele a keleti hadszín
tér 1942 koranyári német hadműveleté
ben. (1942. június 28 — július 10.) —
1988. 1. 21—55. térk.
503. P aradi József: A Magyar Királyi Csend
őrség határőrizeti feladatai, 1891—1914.
— 1988. 1. 56—92.
504. Lugosi József: Adalékok az első világ
háború ismétlőpuskáinak és karabélyai
nak fejlődéstörténetéhez. — 1988. 1.
93—120. illusztr.
505. Petnéházy Zalán: A magyar hajózás ós a
dunai aknaharc a második világháború
ban. — 1988. 1. 121—138.
506. Veszprémy László: A kővetőgép egy
elfelejtett említése a magyar krónikában.
— 1988. 1. 139—141.
507. Erős Ferenc — Kapás István — Kiss
György: Pszichoanalízis a hadseregben,
1914—1918. — 1988. 1. 142—148.
508. Szabó Péter — Szakoly Sándor: Vita
Magyarország második világháborús sze
repléséről. — 1988. 1. 149—154.
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609.
510.

511.

512.

513.

514.

Nemeskürty I s t v á n : Háborús szerep
lésünk lázgörbéje. — Élet és Irodalom,
1987. 42. sz. 11! p .
Flori, J e a n : L'essor de la chevalerie
X l e — X H e siècles. Genève, Droz, 404 o.
Ism. Borosy András. — 1988.1.155—156.
Gergely András: E g y nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Magvető K.
Budapest, 1987. 504 o. (Elvek és utak.)
Ism. Hermann Róbert. — 1988. 1. 157—
160.
Nowarra, Heinz J . : Die deutsche Luft
rüstung, 1933—1945. B e m a r d und Graefe, Koblenz, 1985—1987. Ism. Kováts
Lajos. — 1988. 1. 161—162.
Littlejohn, David : Foreign legions of the
Third Reich. Vol. 3. Albania, Czechos
lovakia, Greece, H u n g a r y and Yugo
slavia. J a m e s R. Bender, San Jose, Calif.
1985. 319 o. Ism. Pandula Attila. —
1988. 1. 162—164.
Souyris—Rolland,
André — Le Marec,
Gérard : Guide ordres et décorations de la
résistence et de la liberation 2e guerre
mondiale. Public-Réalisations,
Paris,
1985. 171 o. Ism. Pandula Attila. — 1988.
1. 164—165.
Zachar József: X I I . Nemzetközi Had-

615.

516.

617.

618.
519.
520.
621.
622.
523.
624.

625.
626>

627.

528.

629.

530.

történelmi Kollokvium. Athén, 1987.
augusztus 16—23. — 1988. 1. 166—171.
Nemzeti felkelések a földközi-tengeri és
atlanti térségben a nagy francia forra
dalomtól az első világháborúig. (1789—
1921.)
Zachar József: Ausztria és a pannon
térség. X V I I . Osztrák Történész Kong
resszus, Kismarton/Eisenstadt.
1987.
augusztus 31 — szeptember 5. — 1988. 1.
172—173.
Hermann Róbert: Kiegyezés, 1867. Idő
szaki kiállítás a Magyar Nemzeti Mú
zeumban, 1987. szeptember — december.
— 1988. 1. 174—177.
Bencze Zoltán: Jelentés a Hadtörténelmi
Intézet és Múzeum udvarán 1987 végóig
folyt ásatásokról. — 1988. 1. 178—195.
illusztr.
Kiszely I s t v á n : A Hadtörténelmi Intézet
és Múzeum udvarából előkerült csontok
vizsgálata. — 1988. 1. 196—203. illusztr.
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi re
pertóriuma. 1985. összeáll. Damó Csilla,
Viniczai István. — 1988. 1. 204—236.
Hermann
R ó b e r t : Görgei Artúr váci
nyilatkozata. — 1988. 2. 247—294.
Diószegi I s t v á n : A véderő problémái a
közös minisztertanács előtt, 1883—1895.
— 1988. 2. 295—335.
Ács Tibor: Gondolatok az 1848—49. évi
hadügyről és háborúról. — 1988. 2.
336—361.
Rabár Ferenc: Liptóvár ostroma 1848—
1849-ben. — 1988. 2. 362—383.
Bencze László: Wette, Wolfram: Gustav
Noske. Eine politische Biographie. Drost e Verl. Düsseldorf, 1987. 876 o. — 1988.
2. 384—389.
Molnár András: „A magyar honvédelem
ről..." H o r v á t h Mihály kiadatlan írása
1846-ból. — 1988. 2. 390—397. illusztr.
Lakatos E m i l : Csatári Józsefről. Hozzá
szólás a Hadtörténelmi Közlemények
1987/3. számában megjelent ,,Rajk László
és a Rajk-ügy a spanyol polgárhábo
r ú b a n " című íráshoz. — 1988. 2. 398.
Gerics József: A korai rendiség Európá
ban és Magyarországon. Akadémiai K.
Budapest, 1987. 332 o. Ism. Veszprémy
László. — 1988. 2. 399—400.
Angol életrajz Zrínyi Miklósról, London,
1664. Szerk. Kovács Sándor Iván. Zrínyi
K. Budapest, 1987. 472 o. (Zrínyi Könyv
tár. 2.) Ism. Kazinczy Andrea. — 1988.
2. 401—402.
Herczegh Géza: Magyarország külpoliti
kája, 896—1919. Kossuth K. Budapest,
1987. 392 o. Ism. Hermann Róbert. —
1988. 2. 402—409.
„Küzdtünk híven..." A baranyai — pécsi
ellenállók, antifasiszták, internacionalis
t á k életrajzi kötete. Szerk. Varga Dezső.
Pécs, 1987. 480 o. Ism. Gazsi József. —
1988. 2. 409—410.

531. A nagy októberi forradalomban született
fegyverbarátság. Zrínyi K. Budapest,
1987. 338 o. Ism. Balló István. — 1988. 2.
410—412.
632. Zachar József: 7. Schlaininger Ges
präche (Szalónaki beszélgetések.) 1987.
október 1—4. — 1988. 2. 413—415.
633. Zachar József: Clausewitz, Jomini, K á 
roly főherceg és gondolataik háborúról és
békéről. A X I X . század szellemi hármasa
és jelenkorra gyakorolt hatásuk. Nem
zetközi tudományos ülésszak, Bécs, 1987.
október 12—15. — 1988. 2. 416—419.
634. Az 1986. évi magyar hadtörténelmi iroda
lom bibliográfiája. Magyarországon és
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. 1. r.
összeáll. Damó Csilla, Viniczai István. —
1988. 2. 420—439.
535. Borosy András: A honvédő Szent I s t v á n .
— 1988. 3. 451—466.
536. Tóth Zoltán: A Botond-monda eredete ós
az anonymusi Botond-hagyomány. —
1988. 3. 467—483.
537. Kelenik József: Szakállas puskák X V I .
századi magyarországi inventáriumokban. — 1988. 3. 484—520.
638. Veszprémy László: Tóth Zoltán. (1888—
1958.) — 1988. 3. 521—526.
639. Hermann Róbert: Kossuth Lajos: írások
és beszédek 1848—1849-ből. Válogatta,
sajtó alá rendezte, az összekötő szöveget,
a jegyzeteket és a névmagyarázatokat
írta Katona Tamás. Európa K. Budapest,
1987. 652 o. (Pro memoria.) — 1988. 3 .
527—540.
540. Bessenyei József: Forgách Simon főka
pitány kimutatása a kémkedésre fordí
t o t t összegekről, 1569—1570. — 1988. 3.
541—545.
541. Domokos György: Kanizsa 1588. évi,
Szatmár 1600 körül készült inventáriuma.
— 1988. 3. 546—651.
542. Fodor Vera: Angol tudósítás Eger ostro
máról és a mezőkeresztesi csatáról. —
1988. 3. 652—562.
Thomas Glover ós Edward
Barten
beszámolói.
543. Blastenbrei, Peter: Die Sforza und ihr
Heer. Studien zur Struktur, Wirtschaft —
und Sozialgeschichte des Söldnerwesens
in der italienischen Frührenaissance.
Carl Winter Universitätsverl. Heidelberg,
1987. 619 o. (Heidelberger Abhandlungen
zur mittleren und neueren Geschichte.
N . F . Bd. 1.) Ism. Veszprémy László. —
1988. 3. 563—564.
544. Nagy László : Az erős fekete bég Nádasdy
Ferenc. Zrínyi K . Budapest, 1987. 288 o.
(Korok és emberek.) Ism. Tóth Sándor
László. — 1988. 3. 564—567.
545. Kosáry Domokos: A történelem vesze
delmei. Magvető K. Budapest, 1987. 544
o. Ism. Hermann Róbert. — 1988. 3.
567—571.
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546. Veszprémy László : Szent István és kora.
Tudományos ülésszak Budapesten, 1988.
június 21—22. — 1988. 3. 572—574.
547. Az 1986. évi magyar hadtörténelmi iroda
lom bibliográfiája. Magyarországon és
külföldön megjelent magyar nyelvű és
magyar vonatkozású irodalom. 2. r.
összeáll. Damó Csilla, Viniczai István. —
1988. 3. 575—600.
648. Kiss József: Nehéz idők a Festi Invalidus
Házban az 1730-as években. — 1988. 4.
607—637. illusztr.
549. Urbán Aladár: Kossuth szabadcsapata
1S48 őszén. — 1988. 4. 638—667.
660. Allmayer—Beck,
Johann Christoph : A
császári és királyi haderő a soknemzeti
ségű Osztrák—Magyar Monarchiában. —
1988. 4. 668—676.
Az österreichisches Kulturinstitut és a
Magyar Történelmi Társulat tudomá
nyos ülésszakán elhangzott előadás.
Budapest, 1988. március 17.
551. Lugosi József: Az első világháború
öntöltő és önműködő fegyverei. — 1988.
4. 677—697. illusztr.
652. Huszár J á n o s : A pápai ejtőernyős ezred
háborús szereplése 1945-ben. A pótkeret
től a két harcoló ejtőernyős zászlóalj
összevonásáig. — 1988. 4. 698—731.
illusztr. térk.
553. Molnár András: „Nemzeti őrsereg" fel
állításának terve 1843-ból. — 1988. 4.
732—741. illusztr.
Zichy Ottó tervezete.
554. Zachar József: Hetven esztendős távirat
Hadik János kormányalakítási feltételei
vel. — 1988. 4. 742—762. illusztr.
655. Viczián Antal: Csapatorvosként a 2.
magyar hadsereggel a Donnál. — 1988.
4. 763—784. illusztr.
556. Károly Róbert emlékezete. A szöveg
anyagot válogatta, szerkesztette, a be
vezetőt és a jegyzeteket írta Kristó Gyula
és Makk Ferenc. Európa K. Budapest,
1988. 259 o. Ism. Veszprémy László. —
1988. 4. 785—786.
557. Pepper,
Simon — Adams,
Nichols:
Firearms nad fortifications. Military
architecUire and stage warfare in 16th

658.
559.

560.

561.

562.

563.

564.

565.

566.

century Siena. University of Chicago
Press, Chicago — London, 1986. 245 o.
Ism. Veszprémy László. — 1988. 4. 786—
787.
Generál Tibor: Allah serege. Zrínyi K .
Budapest, 1987. Ism. Kőszegvári Tibor.—
1988. 4. 787—789.
Türkenkriege und Kleinlandschaft 1.
Das südliche Burgenland zur Zeit der
Bedrohung durch die Türken im 16. u n d
17. Jahrhundert. Hrsg. v. Rudolf Kropf,
Wolfgang Meyer. Eisenstadt, 1983. 268
o. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem
Burgenland. 68.) Ism. Zachar József. —
1988. 4. 790—791.
Türkenkriege und Kleinlandschaft. 2.
Sozialer und kultureller Wandel einer
Region zur Zeit der Türkenkriege. Ei
senstadt, 1986. 386 o. (Wissenschaftliche
Arbeiten aus dem Burgenland. 73.) Ism.
Zacliar József. — 1988. 4. 791—793.
Kiss Erzsébet, F . : Az 1848—1849-es
magyar minisztériumok. Akadémiai K .
Budapest, 1987. 650 o. (A Magyar Orszá
gos Levéltár kiadványai, I I I . Hatóság és
hivataltörténet. 7.) Ism. Hermann Róbert
— 1988. 4. 793—799.
Szabó László: Piave, 1918. Kossuth K .
Budapest, 1986. 293 o. Ism. Zachar
József. — 1988. 4. 799—800.
Die Habsburgermonarchie 1848—1918.
Bd. 5. Die bewaffnete Macht. Hrsg. v.
Adam Wandruszka,
Peter
Urbanitsch.
Verlag der österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien, 1987. 864 o. Ism.
Zachar József. — 1988. 4. 800—802.
Zsiga Tibor : Szovjet katonai emlékművek
és sírok Vas megyében. Szombathely,
1987. Ism. Zielbauer György. — 1988.
4. 802—803.
Zachar József: A X I I I . Nemzetközi
Hadtörténelmi Kollokvium. Helsinki,
1988. május 31 — június 6. — 1988. 4.
804—812.
Bencze László: Beszámoló az egyesült
államokbeli küldöttség magyarországi
látogatásáról. 1988. június 6—10. —
1988. 4. 813—817.

I D Ő R E N D I MUTATÓ

Összefoglaló, vagy meghatározott időbe be nem sorolható közlemények
Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája
896—1919. Kossuth K. Budapest, 1987.
392 o. Ism. Hermann Róbert. — 1988. 2.
402—409.
Csonkaréti Károly:
Hadihajók a Dunán.
Zrínyi K. Budapest, 1980. 273 o. Ism. Szakály Sándor. — 1981. 1. 139—141.
Nyulásziné Straub Éva : ö t évszázad címerei a
Magyar Országos Levéltár címereslevelein.

Corvina K. Budapest, 1987. 303 o. Ism.
Kiss Márton. — 1987. 3. 542—543.
Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei*
Magvető K. Budapest, 1987. 544 o. Ism*
Hermann Róbert. — 1988. 3. 567—571.
Tóth Gyula: Hadak, hitelek, históriák. Mag
vető K. Budapest, 1986. 644 o. (Elvek és
utak.) Ism. Hermann Róbert. — 1987. 1.
148—152.
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Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmá
nyok. Mályusz Elemér emlékkönyv. Szerk. :
H . Balázs É v a , Fügedi Erik, Maksay Ferenc.
Akadémiai K. Budapest. 1984. 456 o.
Ism,. Veszprémy László.— 1986. 1. 207—208.
Hubmann, Franz — Trost, Ernst: Das Tausen
djährige Österreich. Molden, Wien — Mün
chen — Zürich, 1975. 320 o. Ism. Farkas
Márton. — 1979. 2. 327—329.
Wörterbuch zur Deutschen Militärgeschichte.
Bd. 1—2. Hauptred. Reinhard Brühl.
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Routledge and Kegan Paul, London, 1984.
340 o. Ism. Veszprémy László. — 1986. 2.
350—351.
Izsépy Edit: Ibrányi Mihály váradi vicekapi
t á n y . — 1983. 2. 171—196.
Szántó Imre: A Zala vármegyei végvárak
és mezővárosok lakosságának helyzete a
X V I I — X V I I I . században.— 1984.1. 3—33.

1683
Wimmer, Jan: Az 1683. szeptember 12-i bécsi
csata. — 1983. 1. 25—42.
Wimmer, Jan: Wieden 1683. WMON, Warszawa, 1983. 483 o. — Der E n t s a t z von
Wien 1683. Verl. Interpress, Warszawa,
1983. 304 o. Ism. Zachar József. — 1985. 2.
474_476.

1663—1703
Pálmány Béla : Végvárak Nógrád vármegyében
a török kiűzése és az újratelepítés korszaká
ban. (1663—1703.) A Nógrád Megyei Múze
umok Évkönyve. X I I . Történelem. Nógrád
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgó
tarján, 1986. 120 o. Ism. Fenyvesi László. —
1987. 1. 141—145.
Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus és
centralizáció a X V I I . század végi Magyar
országon. (1664—1685.) Akadémiai K. Bu
dapest, 1980. 180 o. Ism. Nagy László. —
1981. 3. 482—485.
Kiss István, N.: Nemes katonák és katona
parasztok a Zrínyiek muraközi uradalmá
ban. (1638—1720.) (Adatok a magyarorszá
gi uradalmi hadszervezet kérdéséhez.) —
1983. 3. 339—355.

1686
Buda expugnata, 1686. Europa et Hungária,
1683—1718. A török kiűzésének európai
levéltári forrásai. 1—2. köt. Szerk. Bariska
István, Haraszti György, Varga J . János.
Budapest Főváros Levéltárának kiadványa,
Budapest, 1986. 1287 o. 86 képtábla, 2 tér
kép. Ism. Zachar József. — 1987. 3. 544—
546.
Barta János,
ifj.: Budavár visszavétele.
Kossuth K. Budapest, 1985. 253 o. Ism.
Domokos György. — 1985. 2. 472—474.
Zachar József: A magyarországi felszabadító
háborúk és Európa. Konferencia B u d a
visszavívásának 300. évfordulója alkalmá
ból, Esztergom, 1986. április 1—2. — 1986.
2. 370—374.
Generál Tibor: Buda katonai helyzete a ha
nyatló oszmán birodalomban és védelmének
körülményei az 1686-os ostrom során. —
1986. 3. 403—438.
Csendes László: Térképek, metszetek Budavár
visszavívásáról. — 1986. 4. 724—739.
Hungarica-Turcica : I n memoriam recupertationis Budae, 1686. A Borda Antikvárium 7.
katalógusa, 1986. Ism. Rákóczy Rozália. —
1986. 4. 796—799.
Makai Ágnes: Budavár, 1686. Emlékkiállítás
a Hadtörténeti Múzeumban. — 1986. 4.
816—818.

1663—1664
Imregh Mónika: Francesco Moneta Rómában
k i a d o t t beszámolója Zrínyi Miklós 1663—
64. évi csatáiról. — 1985. 3 . 660—675.

1663
Peták Eleonóra: Illusztrált velencei röplap
Zrínyi Péter 1663. október 16-i csatájáról.
— 1985. 3. 682—689.
Sztanó László: Olasz beszámoló Zrínyi Miklós
1663. november 27-én vívott Mura menti
ütközetéről. — 1985. 3. 676—681.

1664

1687

Angol életrajz Zrínyi Miklósról. London, 1664.
Szerk. Kovács Sándor Iván. Zrínyi K.
Budapest, 1987. 472 o. (Zrínyi Könyvtár.
2.) Ism. Kazinczy Andrea. — 1988. 2. 401—
402. p .

Veress D. Csaba: Hol volt az úgynevezett
„második mohácsi c s a t a " 1687. augusztus
12-én? — 1987. 4. 691—715.

XVIII. sz.
1697—1703

1678
Zachar József: Nemzetközi tudományos kon
ferencia a Thököly-felkelés 300. évfordulója
alkalmából. — 1979. 2. 337—344.
Nagy László: A végvári dicsőség nyomában.
(Bp. Zrínyi K . 1978. 275 o. Ism. Benczédi
László. — 1979. 3. 489—490.
Nagy László: Kurucok és labancok a magyar
történelemben. — 1979. 2. 250—274.
Nagy László: „Nosza rajta, jó katonák, igyunk
egészséggel!" Gondolatok k é t kuruc katona
dal eredetéről. — 1980. 2. 228—251.

Sipos Ferenc: A Rákóczi-szabadságharc elő
készítése, 1697—1703. — 1981. 1. 43—73.

1703—1711
Kiss István, N. : A kuruc hadsereg társadalmi
gazdasági bázisa. (1703—1711.) — 1984. 4.
687—715.
Kiss István, N.: A kuruc hadsereg szociális
összetétele, 1703—1711. A nemzeti és anti
feudális jelleg kérdése. — 1985. 3. 541—577.
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Czigány István:
A Rákóczi-szabadságharc
hadserege a mustrák tükrében. E g y had
ügyi fáziskésés sajátosságai. — 1986. 1.
111—153.
Kamody Miklós:
A Rákóczi-szabadságharc
tábori postája. — 1982. 2. 216—241.
Zachar József: R á t t k y György kuruc ezeres
kapitány francia generális. (?—1742.) —
1982. 3. 355—392.

1732—1805
Boulin, Marcel: André-Claude marquis de
Chamborant 1732—1805, mestre de camp
propriétaire d'un regiment de hussards
de son nom, sa famille, son régiment.
Tarbes, 1983. 151 o. Ism. Zachar József. —
1984. 1. 153—154.

1735—1789

1704
Sugár István: Az egri vár kuruc ostroma,
1704. — 1987. 4. 716—732.

1705
Czigány István: A császáriak hadjárata 1705
őszén. — 1981. 1. 74—104.

1707
Lukács Zs. Tibor: Az 1707. évi orosz—magyar
szövetség létrejöttének vizsgálata orosz
diplomáciai iratok és levelek alapján. —
1986. 3. 590—609.

1709
Nyárády Gábor: Nyárády András kuruc ezereskapitány és várparancsnok. Gács eleste,
1709. — 1987. 4. 643—667.

1710
Tardy Lajos: Svéd szemtanú a romhányi csa
táról és 1710 más eseményeiről. — 1985. 4.
900—908.
Folia Rákócziana. Forráskiadvány-sorozat.
Kiadja: a Szabolcs-Szatmár megyei Mú
zeumok Igazgatósága, Nyíregyháza és a
Vay Ádám Múzeum Baráti Köre, Vaja.
Ism. Ságvári György. — 1982. 2. 294—298.
Bánkúti Imre: Rákóczi-ülésszak Vaján. 1985.
április 6. — 1985. 2. 490—491.
Veszprémy László: Rákóczi-emlékülés az Eöt
vös Loránd Tudományegyetemen. Budapest,
1985. március 29. — 1985. 2. 489—490.

1720—1730
Kiss József: Katonai rendtartás és ellátás a
Pesti Invalidus Házban az 1720—1730-as
években. — 1987. 2. 235—269.

Zachar József: A francia ancien régime k é t
Esterházy-huszárezrede, 1735—1789. —
1983. 2. 197—229.
Airas, Pentti: Die geschichtlichen Wertungen
Krieg und Friede von Friedrich dem Gros
sen bis Engels. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi, 1978. 620 o.
(Studia Historica Septentrionalia 1.) Ism.
Zachar József. — 1982. 4. 664—670.

1749
Monumenta Cartografíca. Budavár erődítésé
nek térképe, 1749. Zrínyi K. Budapest,
1980. Ism. N. Ipoly Márta. — 1981. 1. 145.
Komlós, John: A Habsburg-hadsereg újoncozási módszerei a X V I I I — X I X . században. —
1987. 4. 733—743.
Molnár László V.: Alekszandr Vasziljevics
Szuvorov születésének 250. évfordulójára. —
1980. 4. 598—610.
Zolotarjev, V. A. — Mezsevics, M. N. — Szkorodumov, D. E.: Oszmanszkaja Imperija i
Rosszija. Analiz osznovnüh koncepcij mo
nografii „Vo szlavu Otyecsesztva Rosszijszkogo". Izd. Miszl, Moszkva, 1984. Ism.
Verevkin—Rahalszkij,
V. N.,
Zaporozsec,
V. M. — 1987. 3. 548—550.

1759
Zachar József: Ismeretlen korai hadelméleti
hungarica. — 1984. 2. 332—353.
Jeney Lajos Mihály: Le partisan... Hága,
1759.
Jeney: A portyázó avagy a kisháború sikerrel
való megvívásának mestersége korunk gé
niusza szerint. (Hága, 1759.) Szerk. Zachar
József. Magvető K . Budapest, 1986. 293 o.
Ism. Csendes László. — 1987. 3. 546—548.

1730

1761—1762

Kiss József: Nehéz idők a Festi Invalidus
Házban az 1730-as években. — 1988. 4.
607—637.

Zachar József: A Kováts Mihály porosz sza
badcsapatvezér elleni bécsi eljárás irat
anyaga 1761/62-ből. — 1982. 1. 71—92.

1731—1745
Kiss József: Hadkötelezettség és hadiadó egy
koronabirtokon. 1731-től 1745-ig. — 1986.
2. 272—299.
Zachar József: A Francia Királyság 18. századi
magyar huszárai. Történelmi-statisztikai
tanulmány. — 1980. 4. 523—554.

1775—1783
Póka-Pivny
Aladár — Zachar József: Az
amerikai függetlenségi háború magyar hőse,
Kováts Mihály ezredes. Zrínyi K. Budapest,
1982. 179 o. Ism. Czigány István. — 1982.
4. 657—659.
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1777

1826

Zachar József: Kováts Mihály levele Benjamin
Franklinnak 1777. január 13. — 1979. 2.
308—318.
Zachar József: Pollereczky János őrnagy az
amerikai forradalmi függetlenségi háború
ban. — 1980. 2. 293—310.
Kottra Györgyi — Makai Ágnes : Az amerikai
függetlenségi háborút lezáró 1783-as párizsi
béke 200. óvfordulájának emlékérmei. —
1986. 1. 149—160.

1782
Csendes László: 1782-ben v e t t e kezdetét Ma
gyarország részletes katonai felmérése. —
1982. 1. 93—123.
Csendes László:
Hadtörténelmi írások és
ábrázolások. Mozaikok a 18. sz. végén készült
térképekről, hasznosításukról. — 1981. 1.
125—135.
Csendes László: Lipszky J á n o s huszártiszt
életútja és térképei. — 1982. 3 . 464—481.
Bartha Lajos: Ujabb adatok Lipszky J á n o s
életéhez és munkásságához. — 1983. 4.
624—636.

Ács Tibor: B a t t h y á n y Lajos katonai-szolgála
t á n a k története. 1826. augusztus 5. — 1831.
április 30. — 1984. 4. 716—752.
Ács Tibor: Az elfelejtett első katona akadémi
kus — Kiss Károly (1793—1866.) — 1982.
1. 26—58.
Ács Tibor : Tudós és katona : Kiss Károly élete
és hadtudományi munkássága. (1793—
1866.) Zrínyi K. Budapest, 1982. 148 o.
Ism. Borús József. — 1983. 1. 143—146.
Csendes László: Felsőszopori Tóth Ágoston
Rafael honvédezredes térképírásunk úttörő
je. — 1981. 4. 597—611.
Gergely András: E g y nemzetet az emberiség
nek. Tanulmányok a magyar reformkorról
és 1848-ról. Magvető K . Budapest, 1987.
504 o. (Elvek és utak.) Ism. Hermann Róbert.
— 1988. 1. 157—160.
Bényei Miklós: A Ludovika Katonai Akadé
mia kérdése a reformkori országgyűléseken.
— 1986. 2. 300—312.
Seremet, V. I.: Oszmanszkaja Imperija i
Zapadnaja Jevropa. Vtoraja t r e t y 19. v .
Nauka, Moszkva, 1986. 312 o. Ism. Zolotarjev, V.A.—
1987. 3. 550—552.

1793

1843—1847

Farkas Gyöngyi: A budai polgárok önkéntes
felajánlása a franciák elleni háborúhoz. —
1986. 1. 174—181.

Sisa József: A Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum (volt Nándor-laktanya) építésének
története. — 1981. 2. 254—259.
Lugosi József: Egylövetű hátultöltő puskák a
Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében. —
1984. 2. 305—331.

XIX. sz.
1799—1815
Kiss István, N.: Houdaille, Jacques: L e
problème des pertes de guerre. Pertes de
l'armée de terre sous le premier empire
d'après les registres matricules. Revue
d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1970.
17. sz. 411—423. o. Population, 1972. 1. sz.
27—50. o. — 1987. 1. 73—76.
Perjés Géza: Clausewitz. Magvető K . Budapest,
1983. 506 o. Ism. Rázsó Gyula. — 1984. 2.
398—401.
Zachar József: Clausewitz, Jomini, Károly
főherceg és gondolataik háborúról és béké
ről. A X I X . század szellemi hármasa és
jelenkorra gyakorolt hatásuk. Nemzetközi
tudományos ülésszak, Bécs, 1987. október
12—15. — 1988. 2. 416—419.

1807—1808
Balló István: A feledés homályából... J u n g
J á n o s Hadi mesterséget tárgyazó könyvé
ről. — 1985. 4. 858—876.
Ács Tibor: Mészáros Lázár ifjúsága és szol
gálata a 7. huszárezredben, 1796—1837. —
1986. 4. 659—693.
Ács Tibor: Adalékok Mészáros Lázár tudomá
nyos munkásságához és katonai portréjához.
— 1979. 4. 623—639.

1843
Molnár András : „Nemzeti őrsereg" felállításá
nak terve 1843-ból. — 1988. 4. 732—741.

1846
Molnár András: „A magyar honvédelemről..."
Horváth Mihály kiadatlan írása 1846-ból.
— 1988. 2. 390—397.

1848—1849
Steiner, Herbert: Forradalom Ausztriában —
Marx Bécsben. A negyvennyolcas bécsi
munkásmozgalom a forradalom és restaurá
ció között. Gondolat K. Budapest, 1985.
205 o. Ism. Zachar József. — 1986. 3. 612—
613.
Bona Gábor: Tábornok és törzstisztek a sza
badságharcban, 1848—49. Zrínyi K. Buda
pest, 1983. 398 o. Ism. Vörös Károly. —
1984. 2. 393—396.
Kiss Erzsébet, F.: Az 1848—1849-es magyar
minisztériumok. Akadémiai K. Budapest,
1987. 650 o. (A Magyar Országos Levéltár
kiadványai, I I I . Hatóság és hivataltörténet.
7.) Ism. Hermann Róbert. — 1988. 4. 793—
799.
Hermann Róbert: Kossuth Lajos: írások és
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beszédek 1848—1849-ből. Válogatta, sajtó
alá rendezte, az összekötő szöveget, a jegy
zeteket és a névmagyarázatokat írta K a t o n a
Tamás. Európa K . Budapest, 1987. 652 o.
(Pro memoria.) — 1988. 3. 527—540.
Hermann Róbert: Szemere Bertalan és kora.
A Magyar Történelmi Társulat tudományos
emlékülése. Miskolc, 1987. augusztus 29. —
1987. 4. 786—790.
Hermann Róbert: Gondolatok egy katona élet
rajzáról. Pusztaszeri László: Görgey Artúr
a szabadságharcban. Magvető K . Budapest,
1984. 784 o. (Nemzet és emlékezet.) — 1986.
2. 332—338.
Hermann Róbert: Klapka György: Emlékeim
ből. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanul
m á n y t és jegyzeteket írta K a t o n a Tamás.
Szépirodalmi K . Budapest, 1986. 640 o.
(Magyar századok.) — 1987. 1. 77—82.
Böhm Jakab: Gyulai Gaál Miklós honvéd
tábornok emlékirata az 1848/49. évi magyar
szabadságharcról. — 1985. 1. 129—148.
Varsányi Péter István : Hetvényi István emlék
i r a t a . Részletek egy 1848-as honvéd vissza
emlékezéséből. — 1983. 3. 468—489.
Kovássy Zoltán: Adalékok Gábor Áron élet
rajzához. — 1981. 1. 117—124.
Papp Kálmán: A kökösi hős. — 1984. 4.
753—760.
Bona Gábor: Szerb katonák az 1848/49-es
honvédseregben. — 1981. 1. 105—116.
Böhm Jakab: A Hadtörténelmi Levéltár őri
zetében lévő es. kir. eredetű fondok az
1848/49. évi forradalom és szabadságharc,
illetőleg az abszolutizmus idejéből. — 1980.
2. 263—292.
Winkler György: A térkép szerepe az 1848/49.
évi szabadságharc honvédseregeinek vezeté
sében. — 1985. 1. 74—96.
Ács Tibor: Gondolatok az 1848—49. évi had
ügyről és háborúról. — 1988. 2. 336—361.
Sitzler, Kathrin : Solidarität oder Söldnertum ?
Die ausländischen Freiwilligenverbände im
ungarischen Unabhängigkeitskrieg 1848—49.
Biblio Verl. 1980. 481 o. Ism. Böhm Jakob.
— 1981. 2. 295—298.

1848
Urbán Aladár: Sztankó Soma tervezete az
1848-as honvédsereg felállítására. — 1986.
3. 525—540.
Böhm Jakab: A magyarországi főhadparancsnokság 1848 tavaszán. (1848. április 16—
1848. május 23.) — 1983. 1. 43—72.
Urbán Aladár : A székely katonaság segítségül
hívása 1848 májusában. — 1980. 3.
405—422.
Molnár András: A 7. honvédzászlóalj zalai
önkéntesei. Adalékok az első honvédzászló
aljak társadalmi összetételéhez. — 1987.
4. 753—760.
Varsányi Péter István: A karlócai ütközet.

(Újabb adalékok a szabadságharc első
csatájához.) — 1980. 3. 455—463.
Urbán Aladár:
A „Mészáros hadigőzös"
1848-ban. — 1987. 4. 668—690.
Urbán Aladár: Kossuth szabadcsapata 1848
őszén. — 1988. 4. 638—667.
Urbán Aladár: B a t t h y á n y Lajos és a vasi föl
kelősereg 1848 szeptember—októberében. —
1985. 4. 786—801.
Urbán Aladár: Vasvári és a „fővárosi c s a p a t "
a Lajtánál. — 1982. 4. 525—547.
Szántó Imre: A Délvidék feladása ós Szeged
1848/1849 telén. (Az újszeged-szőregi csata.)
— 1982. 3. 482—494.
Rabár Ferenc: Liptóvár ostroma 1848—1849ben. — 1988. 2. 362—383.

1849
Hermann Róbert: Kossuth és Perczel nézet
eltérése 1849. januárjában. Perczel Mór
tábornok eltűnt levele az Országos Honvé
delmi Bizottmányhoz — 1986. 2. 313—326.
Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyilat
kozata. — 1988. 2. 247—294.
ünwin, Peter: Görgei téli hadjárata. E g y el
felejtett hősköltemény új előadásban. —
1987. 2. 270—276.
Scserbatov, A. P.: Paszkevics Magyarországon.
E u r ó p a K. Budapest, 1984. 445 o. Ism.
Bona Gábor. — 1984. 3. 599—600.
Rosonczy Ildikó: Orosz forrás a szabadságharc
végnapjairól. Rüdiger tábornok segédtisztjé
nek visszaemlékezése. — 1984. 4. 761—787.
Bona Gábor: Az aradi vértanúk. — 1979. 3 .
453—461.

1848—1918
Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd. 5.
Die bewaffnete Macht. Hrsg. v . Adam
Wandruszka, Peter Urbanitsch. Verlag der
österreichischen Akademie der Wissen
schaften, Wien, 1987. 864 o. Ism. Zachar
József. — 1988. 4. 800—802.
Borsi-Kálmán Béla: E g y ü t t vagy külön uta
kon. Magvető K. Budapest, 1984. 229 o.
(Nemzet és emlékezet.) Ism. Tóth Ede. —
1985. 4. 934—938.

1859
Alföldy-Boruss Dezső: Dessewffy Dénes felsőmagyarországi szervezkedés-tervezete 1859ből. — 1986. 4. 751—757.

1861—1863
Böhm Jakab: Légionisták levelei Itáliából.
(1861—1863.) — 1982. 2. 264—293.
Lukács Lajos : Kunfy Adolf és az olaszországi
magyar légió. — 1980. 4. 611—628.
Erdősi Ferenc : Hadászati szempontok érvénye
sítése a magyarországi vasúthálózat terve
zésekor. — 1986. 3. 571—589.
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1866—1870
Heiszier Vilmos: Revansvágy és realitásérzék.
Albrecht főherceg hadseregszervezési és ka
tonapolitikai nézetei 1866—1870 között. —
1980. 4. 555—Ő78.

1867
Hermann Róbert: Kiegyezés, 1867. Időszaki
kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban,
1987. szeptember—december. — 1988. 1.
174—177.
Allmayer—Beck, Johann Christoph: A császári
és királyi haderő a soknemzetiségű Osztrák—
Magyar Monarchiában. — 1988. 4. 668—676.
Csonkaréti Károly: A császári és királyi hadi
tengerészet és a Magyar Királyság. (1867—
1914.) — 1984. 2. 203—2Ő5.

1876
Czöveklstván : Az 1876-os szerb — török háború
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ELŐFIZETŐINKHEZ, OLVASÓINKHOZ
Lezárult egy évszázad a Hadtörténelmi Közlemények életében.
A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága 1887. december 3-án
határozta el, hogy szűkös anyagi eszközeit hadtörténelmi folyóirat létesítésére fordítja.
A szerkesztő bizottság erőfeszítései nyomán 1888 márciusában megjelent a Hadtörténelmi
Közlemények első száma.
A Magyar Tudományos Akadémia és a honvédelmi miniszter szellemi és anyagi
támogatásával indult tehát útjára a magyar hadtörténetírás önálló folyóirata, mely híven
tükrözi az elmúlt száz esztendő magyar hadtörténetírásának szellemét és színvonalát,
írásaiból világosan kiolvashatók egy évszázad történelmi viharai, társadalmi megrázkód
tatásai, tudományos változásai. A Hadtörténelmi Közlemények száz éves életét fel
lendülések és megtorpanások, átmeneti törések, szünetek is jellemzik. Mutatói, bibliográ
fiái, repertóriumai őszinte képet adnak fejlődésének történetéről, eredményeiről és hiá
nyosságairól.
A Hadtörténelmi Közlemények 1954 óta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudomá
nyos folyóirataként is egyik legfontosabb műhelye és ösztönzője a magyar hadtörténet
írásnak és a hadtörténeti ismeretek közreadásának. Szerzőinek többsége történész és had
történész, de teret kaptak a hadtudomány, a régészet, a múzeológia és más tudományok
művelőinek hadtörténeti jellegű munkái is.
Az évente 4 alkalommal 45—50 nyomdai ív terjedelemben, számonként 1800—2000
példányban megjelenő Hadtörténelmi Közlemények egyéni élőfizetői között megtalál
ható tanár és katonatiszt, egyszerű érdeklődő és jeles kutató. A közületi előfizetők között
vannak általános és középiskolák, egyetemek és főiskolák, tudományos intézetek és könyv
tárak, gyárak és hivatalok, a fegyveres erők és testületek intézményei, alakulatai. Elő
fizetőink útján folyóiratunk eljut az ország minden megyéjébe, sok városába, nagy és kis
községébe. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a világ számos országában is előfizetik és
olvassák folyóiratunkat.
Második évszázadába lépett folyóiratunk a hazai és külföldi érdeklődésnek a szeré
nyebb pénzügyi lehetőségek közepette is legjobb hagyományai megőrzésével, a korunk köve
télményeihez való igazodással, a korszerű tudományosság igényeit kielégítő tanulmányok
kal, közleményekkél, forrásközlésekkel igyekszik megfelelni.
Tisztelt Előfizetőink előtt nem ismeretlenek a nehezebb gazdasági körülmények, ame
lyek kihatnak folyóiratunkra is. A nyomdaköltségek növekedése és a sajtótermékek árának
jelentős emelése ojrra kényszerít bennünket, hogy a Hadtörténelmi Közlemények év
tizedek óta alacsony árát az 1990. évi 1. számtól kezdve félemeljük. Egy példány ára
60 Ft lesz. Bízunk abban, hogy ez a kényszerű áremelés nem fogja az érdeklődés csökke
nését eredményezni. Kérjük olvasóinkat, hogy az eddiginél is nagyobb számban fizessenek
élő folyóiratunkra, ez nagy erkölcsi és anyagi ösztönzést és támogatást jelentene.
A Hadtörténelmi Közlemények továbbra is évente négy alkalommal, 11—12 nyomdai
ív terjedelemben fog megjelenni.
Tisztelt hazai Előfizetőink!
Folyóiratunk élőfizethető bármély hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlap
üzleteiben és a Hírlapélőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIB,) : Budapest XIII.,
Lehel u. 10/A — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Tisztélt külföldi Előfizetőink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Hadtörténelmi Közleményeket külföldön a Kultúra
Külkereskedelmi Vállalat (H—1389 Budapest, Pf. 149.) terjeszti. Külföldi címekre
folyóiratunk a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) is előfizethető.
A szerkesztőség
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К НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ ЧИТАТЕЛЯМ
Завершилось одно столетие в жизни журнала «Хадтертенельми Кёзлеменьек».
Военно-научная Комиссия Венгерской Академии Наук 3 декабря 1887 года приняла
решение обратить свои скромные материальные средства на создание военно-истори
ческого журнала. В результате усилий редакционной коллегии в марте 1888 года вышел
первый номер журнала «Хадтертенельми Кёзлеменьек».
При интеллектуальной и материальной поддержке Венгерской Академии Наук и ми
нистра обороны начал свой жизненный путь самостоятельный журнал, который
достоверно отображает дух и уровень венгерской военной историографии за истекшие
сто лет. По опубликованным на его страницах работам читатель может проследить
исторические вихри, социальные потрясения и научный прогресс за эти сто лет. В жизни
журнала «Хадтертенельми Кёзлеменьек» имели место взлеты и спады, временные
срывы и даже перерывы. Указатели, библиографии и репертории журнала дают до
стоверную картину об истории его развития, о достигнутых результатах и недо
статках.
С 1954 года «Хадтертенельми Кёзлеменьек» как научный журнал Военно-истори
ческого Института и Музея является одним из наиболее важных мастерских и сти
муляторов венгерской военной историографии, издания военно-исторических мате
риалов. Большинство авторов публикуемых на страницах журнала работ — историки,
но в журнале публикуются также и труды археологов и представителей других наук
по вопросам военной истории.
Журнал «Хадтертенельми Кёзлеменьек» выходит 4 раза в год объемом 45—50
печатных листов, тиражом по 1800-2000 экземнъляров, в числе индивидуальных под
писчиков журнала — преподаватели и кадровые офицеры, научные исследователи и
просто любознательные интересующиеся. Среди ведомственных органов, подписыва
ющихся на журнал, значатся общеобразовательные и средние школы, университеты
и другие вузы, научно-исследовательские институты и библиотеки, заводы и учрежде
ния, военные училища и воинские части. Через своих подписчиков наш журнал попадает
во все комитаты страны, во многие города, большие и малые селения. Мы считаем
большим достижением, что во многих странах мира ведется подписка на наш журнал
и его читают.
Наш журнал, вступивший во второе столетие своей жизни, даже в условиях более
скромных финансовых возможностем, сумел сохранить интерес к себе и в духе
верности лучшим традициям старается ответить требованиям эпохи, публикуя
статьи, научные труды, материалы и источники.
Нашим уважаемым подписчикам не безызвестны более трудные экономические
условия, которые воздействуют и на наш журнал. Увеличение типографских расходов
и значительный рост цен на печатную продукцию вынуждают нас повысить и существовавшуюв течение десятка лет весъмаю низку цену на журнал.
В следующем году, начиная с 1-го номера, стоимость журнала устанавливается в 60
форинта. Мы надеемся на то, что это вынужденное повышение цены не повлечет за
собой снижения их интереса. Мы просим наших читателей в еще большем, чем до
сих пор количестве подписываться на наш журнал, это эвилось бы большим моральным
и материальным стимулом и поддержской даял нас.
Журнал «Хадтертенельми Кёзлеменьек» и впредь будет выходить 4 раза в год,
объемом 11—12 печатных листов.
Уважаемые наши зарубежные Подписчики! Для информации сообщаем Вам, что
журнал «Хадтертенельми Кёзлеменьек» за границей распространяет Внешнеторговое
предприятие КУЛЬТУРА (Н—1389 Будапешт, п/я 149). На адрес подписчика за
границей на наш журнал можно подписаться также и в Бюро подписки на газеты и
журналы (ХЕЛИР).
Редакция
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AN UNSERE ABONNENTEN, AN UNSERE LESER
Im Leben der Zeitschrift Hadtörténelmi Közlemények (Kriegsgeschichtliche Publi
kationen) ist ein Jahrhundert zu Ende.
An der Ungarischen Akademie der Wissenschaften beschloß die Kommission für
Kriegsgeschichte am 3. Dezember 1887, einen Teil ihrer knappen Mittel auf die Grün
dung einer Zeitschrift für Kriegsgeschichte zu verwenden. In Ergebnis der Anstrengungen
des Redaktionsausschusses erschien die erste Nummer der Hadtörténelmi Közlemények
im März 1888.
Mit der geistigen und finanziellen Unterstützung der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften und des Verteidigunsministeriums beschritt die selbständige Zeitschrift
der ungarischen Kriegsgeschichtsschreibung ihren Weg. Sie spiegelt getreu den Geist und
das Niveau der ungarischen Kriegsgeschichtsschreibung in den vergangenen hundert
Jahren wider. Aus den hier erschienenen Schriften sind die historischen Stürme, sozialen
Erschütterungen und die wissenschaftlichen Entwicklungen eines Jahrhunderts deutlich
herauszulesen. Diese hundert Jahre der Hadtörténelmi Közlemények sind durch wieder
holten Aufschwung und Stagnation, vorübergehende Unterbrechungen und Pausen ge
kennzeichnet. Ihre Register, Bibliographien und Repertoiren vermitteln ein unverfälsch
tes Bild von der Geschichte der Zeüschift gleichwie von ihren erzielten Ergebnissen,
aber auch von ihren Mangeln.
Die Hadtörténelmi Közlemények ist seit 1954 als wissenschaftliche Zeitschrift des
Instituts und Museums für Kriegsgeschichte Anregerin und wichtige Werkstatt der un
garischen Kriegsgeschichtsschreibung sowie der Veröffentlichung kriegsgeschichtliclier
Kenntnisse. Die Mehrheit ihrer Autoren bilden Historiker und Kriegshistoriker, sie er
öffnete aber ihre Spalten auch den kriegsgeschichtlich geprägten Werken der Pfleger der
Kriegswissenschaft, der Archäologie und anderer Disziplinen.
Unter den privaten Abonnenten der Hadtörténelmi Közlemények, die vierteljährlich
in je 1800—2000 Exemplaren und einem Umfang von 45—50 Druckbogen erscheint,
sind Lehrer und Offiziere, einfache Interessenten und ausgezeichnete Forscher gleicher
maßen zu finden. Unter den Abonnenten öffentlicher Anstalten gibt es Grund- und
Mittelschulen, Universitäten und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und Biblio
theken, Betriebe und Behörden, Institutionen der Streitkräfte und ihrer Körperschaften.
Durch die Abonnenten erreich unsere Zeitschrift alle Bezirke, viele Städte, größere und
kleinere Gemeinden des Landes. Wir sehen es als großes Ergebnis an, daß unsere Zeit
schrift auch in vielen anderen Ländern der Welt bezogen ung gelesen wird.
Die Zeitschrift, die nun ins zweite Jährhundert ihres Bestehens trat, ist bestrebt, trotz
der bescheideneren finanziellen Möglichkeiten dem in- und ausländischen Interesse mit
der Wahrung ihrer besten Traditionen, durch die Anpassung an die Erfordernisse un
serer Zeit, mit Studien, Mitteilungen und Quellenpublikationen, die den Ansprüchen der
zeitgemäßen Wissenschaftlichkeit genügen, gerecht zu werden.
Unseren verehrten Abonnenten sind die erschwerten ökonomischen Verhältnisse nicht
unbekannt, die sich auch auf unsere Zeitschrift auswirken. Die anziehenden Druckkosten
und der bedeutende Preisanstieg der Druckerzeugnisse zwingen uns, den seit Jahrzahnten
überaus niedrigen Preis der Hadtörténelmi Közlemények ab der Nummer 1 des Jahres
1990 zu erhöhen. Ein Exemplar wird 60 Forint kosten. Wir vertrauen darauf, daß
diese notgedrungene Preiserhöhung kein Nachlassen des Interesses bewirken wird. Wir
bitten unsere Leser, die Zeitschrift möglichst in einer noch größeren Zahl als bisher
zu abonnieren, das würde uns eine große moralische und finanzielle Anregung sowie
Unterstützung bedeuten.
Die Hadtörténelmi Közlemények wird nach, wie vor jährlich viermal, und in einem
Umfang von 11—12 Druckbogen erscheinen.
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Unsere véherter ausländischen Abonnenten!
Zu Ihrer Information teilen wir mit, daß die Hadtörténelmi Közlemények im Aus
land durch das Außenhandelsunternehmen Kultúra — H — 1389 Budapest, Pf. 149 —
vertrieben wird. An ausländische Adressen kann unsere Zeitschrift auch im Hírlapelő
fizetési és Lapellátási Iroda (Büro für Zeitungsabonnement und Zeitungsversorgung)
(HELIR) abonniert werden.
Die Redaktion

TO OUR SUBSCRIBERS AND READERS
The first century of the life of our journal came to its end. The Committee for Military
Sciences of the Hungarian Academy of Sciences decided to establish a journal for military
history on the 3rd of December 1887. Notwithstanding that the financial possibilities
were scanty the first issue of the Hadtörténelmi Közlemények (Journal for Military
History) came to light in March 1888.
The Hadtörténelmi Közlemények, published with the economic and intellectual help
of the Hungarian Academy of Sciences and the Minister of Home Defence, is the scientific
journal of the Hungarian military historiography giving a sincere picture of the spirit
and level in Hungarian military historiography of the past hundred years. Its publica
tions reflect the century's historical and social changes and the changes in scientific life.
The are upswings and balkings, temporary breakages and pauses in these years, which
can easily be observed in our repertories, bibliographies and registers.
Since 1954 the Hadtörténelmi Közlemények has been the journal of the Institute and
Museum of War History of the Hungarian Peoples Army and remained to give further
impulses and stimulations to publications concerning the whole circle of military history.
Most of our authors are historians and war historians but we publish writings on military
sciences, archeology etc., too and from any field dealing with the questions of war history.
Our journal is a quarterly, published in the size of 45—50 printed sheets per year; the
number of copies reaches the 1800—2000 by numbers. There are teachers and officers of
the army, amateurs and scientific research workers primary and secondary schools,
scientific institutions, libraries, factories; institutions and corps of the armed forces
among our subscribers. We have subscribers and readers in all counties and most of the
cities and towns of the country. It is very heartening that the Hadtörténelmi Közlemé
nyek has subscribers in many countries of the world, too.
Now we start the second century of our journal and though having more modest finan
cial possibilities than before we strive to keep our best traditions alive and we strive to
serve our subscribers and readers with publishing articles, writings and historical sources
which satisfy the requirements of modern scholarship.
The economic difficulties of our country must be known among our subscribers and
these have effect upon our journal, too. The printing bills and prices of typographical
matters are increasing and this is why we have to raise the price of journal form the
1st number of 1990. One copy will cost 60 Fts. We hope this inevitalbe rise of price
will not effect on decrease of the interest which our subscribers and readers take in the
Hadtörténelmi Közlemények. We ask you to renew your subscriptions and we ask for
new subscriptions as well; the increase of the number of subscriptions would mean a great
stimulation for us.
We continue to publish our journal as a quarterly in the size of 11—12 printed sheets
by numbers.
Our foreign subscribers must know that the Hadtörténelmi Közlemények is distri
buted by the „Kultúra Külkereskedelmi Vállalat" (Kultúra Foreign Trade Company)
H—1389 Budapest, Pf. 149. Hungary. So far as foreign addresses are concerned, sub
scriptions can be done at the Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda (Subscription and
Distribution Office for Journals) (HELIR), too.
The Editorial Board
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TISZTELT ELŐFIZETŐINK,
OLVASÓINK!
Kérjük önöket, hogy újítsák meg
előfizetésüket folyóiratunkra
az 1990-es évre is.
•

Az előfizetési díj
1990-től egy évre 240 Ft,
egy példány ára 60 Ft.

A SZERKESZTŐSÉG

Ára: 32 Ft

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:
1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés"
kívánalmainak.
2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve — új
szerző esetében — külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munka
helyét, beosztását és tudományos fokozatát.
3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegé
szítésekre) már nincsen lehetőség.
4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5—2,5 íves kéziratot tekinti — a jegyzetapparátussal e g y ü t t . 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok m i a t t nehezen
tudunk közölni. (Egy í v : 22 géppel írt oldal, oldalanként 28 sorral, soronként 65 leütéssel.)
5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első pél
dánnyal azonos — nem másoló — papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel.
Az esetleges javításokat a második és harmadik példányra is kérjük rávezetni.
6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab
számokkal számozza, a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással.
7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak
olyan kivételes esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus le
het.
8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történ
jék. A hivatkozott mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője
és pontosan tüntesse fel a levéltári, kézirattári ós bibliográfiai adatokat.
9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és
kőnyvcímek kivételével.)
10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok ós ide
gen nyelvű kiadványok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt
kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg.
11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot foga
dunk el. A szerző a számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz,
feltüntetve minden ábra és táblázat hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban
pedig a táblázatok és ábrák helyét.

