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MELLÉKLETEK ÉS SZÖVEGRAJZOK.
Mátyás király arczkepe. Mátyá3 király ez arczkepe az ambrasi gyűjtemény egy,
valószínűleg egykorú, képe után készült ; a kép először Fessier ismert törté
nelmi munkájában, később pedig Teleky által közöltetett. Mátyás király egy
másik gyönyörű arczkópót, az ambrasi gyűjtemény ismert domborműve után,
az 1888-ik évi első évfolyamban adtuk.
Mátyás király, a bécsi udvari könyvtárban levő Philostratus corvin-codex
czímlapjáról (szövegrajz).
Mátyás király pajzsa Parisban. Horn Emil úrnak a párisi Musée d'Artillerie
ben eszközölt eredeti fölvétele után (szövegrajz).
A Mnsée d'Artillerie fegyverterme, melyben Mátyás király pajzsa őriztetik;
szintén Horn Emil úr fölvétele után (szövegrajz).
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MÁTYÁS KIRÁLY HALÁLÁNAK
500. ÉVFORDULÓJÁRA
RÁ2SÓ GYULA

MÁTYÁS HADÁSZATI TERVEI ÉS A REALITÁS
Hunyadi Mátyás hadvezéri képességeit és harcias, hadakozást kedvelő természetét nemcsak
a fizetett humanisták lelkes dicshimnuszai és más, tárgyilagosabb kortársi feljegyzések , hanem
maguk a száraz tények is bizonyítják. Uralkodásának harminckét esztendeje alatt huszonnégy
évben maga vezette hadait, s a belháborúkat is beszámítva, lényegében csupán öt békeévet
(1465, 1466, 1478, 1489, 1490) számolhatunk össze.
A sokévi háborúskodás során elért katonai sikerek sem lebecsülendők: rövid időre bár,
mégis Mátyás jogara alá került Bosznia északi része, Morvaország és Szilézia, Alsó-Ausztria,
valamint Stájerország és Felső-Ausztria jelentős része, s időről időre a román fejedelemségek is
függő viszonyba süllyedtek Magyarországgal szemben. Enyhült az oszmán túlerő nyomása a
déli végeken, a Német Birodalmat névlegesen és Ausztriát ténylegesen uraló Habsburg dinasz
tia defenzívára kényszerült Mátyás hadai előtt s magyar trónra ugyancsak áhítozó lengyel Jagel
lók sem tudták érvényesíteni hatalmi törekvéseiket.
A felsorolt, jelentős eredmények alapján úgy véljük, joggal állíthatjuk, hogy a hadjáratai
nagy többségét személyesen irányító Mátyás nemcsak szerette, hanem értette is a hadakozás
művészetét. Ugyanakkor, rövid vizsgálódás után azt is megállapíthatjuk, hogy a nagy magyar
uralkodó a hadművészet nem minden területén nyújtott kimagasló teljesítményt. Érdekes
működését atyjával, Hunyadi Jánossal összehasonlítanunk, s azonnal látható, hogy Mátyás,
harcászati talentumát tekintve, messze a törökverő hős mögé szorul. Kevés nyílt csatát vívott
- ezekre nem is törekedett -, uralkodásának nagy taktikai sikerei (Tobischau - 1468, Kenyér
mező - 1479, Leitzensdorf - 1484, és Thomaswaldau - 1488) egyaránt hadvezérei nevéhez
kötődnek. Két alkalommal (Zvornik - 1464 és Moldva - 1467) vereséget szenvedtek, illetve
vereséggel felérő döntetlent értek a Mátyás személyes vezérlete alatt küzdő magyar hadak.
Ilyen gyászos kudarcok pedig nem ejtettek foltot az idősebb Hunyadi egyébiránt korántsem
makulátlan hadvezéri hírnevén.
A hadművészet két másik fő területén - stratégia és hadseregszervezés - viszont Mátyás
messze túllépett atyján, kinek a hadászat nem tartozott erősségei közé (Rigómező - 1448).
Mátyás hadjáratai tervszerűbbek és céltudatosabbak voltak, mint Hunyadi János vállalkozásai, s
a hadseregszervezés terén is jobb hadsereget tudott kiállítani, mint a lényegesen kevesebb lehe
tőséggel bíró Hunyadi János.
1 „Ezt az embert minden természeti adottsága méltóvá teszi az uralkodásra; korának keresztény fejedelmei között ő az egyetlen,
aki a kormányzás tisztjét nagy és dicső tettekkel végzi." Thuróczy].: A magyarok krónikája. (Chronica Ungarorum.) (Ford. Horváth].)
Bp., 1980. 415. o. „Incredibilia sunt, quae hue ad nos quotidie afferentur de mirabili victoriarum tuarum successu, in quibus omnibus
non modo te imperatorem fortissimum summumque bellorum ducem et armorum scientia praestantissimum omnes admirantur."
Carbo, Lodovico: Dialógus de laudibus rebusque gestis Regis Matthiae. In: Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás királyt dicsőítő
művei. (Közr. Ábel J.) Bp., 1980. 187. o.
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A két hadvezér tevékenységét összehasonlítva meglepő paradoxonokra bukkanhatunk. Ügy
véljük, nem kell bizonyítanunk, hogy Mátyás műveltebb, szélesebb látókörű, összetettebb
egyéniség volt, mint atyja. A király renaissance egyéniség, biztosabban ítélt és mélyebben gon
dolkodott kortársainál. Az idősebbik Hunyadi ezzel szemben megrekedt a keresztes háborúk
idejétmúlta lovagi szemléletében, politikai látóköre nem igen terjedt túl a honi ligaharcokban
tanúsított ügyes taktikázásnál.
Mindezeket tekintve azt várhatnók, hogy a műveltebb és - tegyük hozzá - messze tájéko
zottabb, intelligensebb fiú az, aki megreformálja korának hadművészetét, vagy legalábbis erre
törekszik, míg a régimódi atya megreked a kor hadi szokásainál. Épp ellenkezőleg! Ha Mátyás
hadjáratait tanulmányozzuk, meg kell állapítanunk, hogy azok tökéletesen illeszkedtek a XV.
század és általában a középkor módszereibe. Hosszú, csekély hatásfokú háborúk, kevés ütkö
zet, rövid hadjáratok és hosszú várostromok, korlátozott célkitűzések jellemezték a kor hábo
rúit. Mátyás valamennyi háborúja és hadjárata pontosan tanúsítja az említett vonásokat, hoz
zátéve, hogy a megszabott keretek és korlátok között feladatát szinte mindig magas színvona
lon oldotta meg.
Az idősebb Hunyadiban ezzel szemben, némi túlzással, Napóleon szellemi ősét fedezhetjük
fel. Állandóan a döntő csatát kereste, gyors és azonnali sikerre tört, s egészen modernül
hangzó elveit Vitéz János tollával az utókornak is hátrahagyta: „Határszéli betöréseik (t. i. az
oszmánokról van szó - R. Gy.) szólítottak hadba bennünket" - írja 1448 szeptemberében a
váradi püspök V. Miklós pápának -, s „úgy határoztunk, hogy inkább mi megyünk a várt
ellenséghez, mint késlekedés következtében ő jöjjön mihozzánk - abból a meggyőződésből,
hogy jobb támadást indítani, mint azt elszenvedni. (Kiemelés tőlem - R. Gy.) ... az van hátra csu
pán, hogy ne a Duna partján megállva gátoljuk meg az ellenséget az átkelésben, hanem, hogy
átkelvén, a túlsó oldalon terjesszük ki a háborút, nem is csak azért, hogy folytassuk, hanem, hogy
befejezzük."21 (Kiemelés tőlem - R. Gy.)
Világosan fellelhető tehát e levélben a döntés keresésének és a háború gyors befejezésének,
azaz a gyors lefolyású háborúnak napóleoni és clausewitzi előképe. Mátyás levelezésében, vagy
egyéb irataiban hasonló gondolatnak nyomára sem lelhetünk, s ezt csak részben magyarázza az
a tény, hogy hadászati elvei eltértek Hunyadi János gondolataitól, az igazi ok leginkább Mátyás
titkolódzó, gyanakvó természetében kereshető, terveit és elgondolásait nemhogy levélben, de
tanácsosai körében sem nagyon tárta fel az óvatos uralkodó.
Nem véletlenül ragadtunk meg Hunyadi János hadászati elvei taglalásánál, s úgy véljük,
önmagában az sem ellentmondás, hogy Hunyadi „pre-napóleoni" és Mátyás „hagyományos"
hadászati elképzeléseit és elveit már elöljáróban összehasonlítva Mátyás ez irányú ténykedését
magasabbra értékeltük atyjáéinál. A későbbiekben igyekszünk részletesen és a lehetőségekhez
képest híven válaszolni erre a kérdésre, s most csupán egyetlen példával kívánjuk bemu2 Oman, Ch.: The Art of War in the Middle Ages. New York, 1953.; Delbrück, H.: Geschichte der Kriegskunst in Rahmen der
politischen Geschichte. Bd. 2. Das Mittelalter. Berlin, 1908. 84-119. o.; Lot, F.: L'art de la guerre au moyen age en Europe et au
Proche Orient. Vol. 1-2. Paris, 1946.; Tóth Z.: Mátyás király idegen zsoldosserege. Bp., 1925. 9-41. o.; Rázsó Gy.: A középkori straté
gia. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: H K ) I960. 1. sz.; heeler,].: Warfare in Feudal Europe. London, 1971.; Verbruggen,
J.: The Art of Warfare in Western Europe in the Middle Ages from the Eighth Century to 1340. Amsterdam-New York-Oxford,
1977. 249-300. o.
3 Vitéz J.: Levelei és politikai beszédei. (Bev. Boronkay I.) Bp., 1987. 132-133. o.
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tatni: nem biztos, hogy egy korát megelőző gondolat, vagy módszer, minden esetben haszno
sabb, mint a „hagyományos". Niccolo Machiavelli, kit még többször is fogunk idézni, zseniáli
san ismerte fel a zsoldosrendszer fogyatékosságait és helyébe nemzeti, pontosabban helyi milí
cia alkalmazását javasolta. Az eredmény ismert: a firenzei milícia 1512-ben Prato mellett
katasztrofális vereséget szenvedett a ravennai csatából visszaözönlő vert spanyol hadaktól.
A háború és politika összefüggései ma már közhelynek számítanak. Nyilvánvaló, hogy
Mátyás hadászati tevékenységét is csak úgy ítélhetjük meg helyesen, ha együtt vizsgáljuk politi
kai ténykedésével. A politika és a háború megítélésében viszont gyakorta elkövetjük azt a ter
mészetesnek látszó hibát, hogy általában a posteriori, azaz a következményeket ismerve, a siker
szemszögéből ítélkezünk. Az eseményeket megnyugtató távolságból, felülről szemlélve megfe
ledkezünk arról, hogy megkíséreljünk visszaereszkedni a régmúlt korszakba, belülről szemlélve
annak korlátait, s azt vizsgáljuk, hogy az adott ismeretek birtokában, a kor szokásainak megfe
lelően a később csupán félsikereket, netán kudarcokat hozó döntések esetleg logikusak, sőt
törvényszerűek lehettek a maguk korában.
A késői következményeket ismerve Mátyás külpolitikáját, nyugati háborúit mind néhány
kortárs, mind számos későbbi történész kemény bírálattal illette. A Mátyás politikája elleni til
takozás a legélesebb formában az 1471-es, Vitéz János esztergomi érsek vezette összeesküvés
ben öltött testet, midőn a cseh háború miatt elégedetlen egykori Hunyadi-párt Mátyást trónjá
tól is meg kívánta fosztani. Ebben az esetben természetesen nem beszélhetünk utólagos böl
csességről, inkább kortársi szűklátókörűségről, mely az egyéni sérelmeken és csalódásokon
nem tudva felül emelkedni, nem értette, és nem is érthette meg a mátyási új politikában rejlő
esélyeket.
Jelen tanulmány szerzője kísérletet tesz arra, hogy „sine ira et studio" állást foglaljon Mátyás
hadászati és politikai terveinek sokat vitatott kérdésében. S jóllehet - hazai viszonylatban meglehetősen bőséges forrásanyag áll rendelkezésünkre, nincs könnyű dolgunk Mátyás valódi
terveinek és elképzeléseinek felkutatásában. A mátyási politikát bíráló kortársi feljegyzések
egyértelműek; mind a pápák, mind a magát fenyegetve érző III. Frigyes császár azzal vádolja
Mátyást, hogy fő feladatát, a kereszténység védelmét a növekvő oszmán hatalommal szemben,
elhanyagolja és veszélyezteti szomszédai biztonságát. A rendkívül titkolódzó természetű
Mátyás ezzel szemben semmit sem árul el valódi szándékairól. Bőséges levelezésében csupán
azt bizonygatja, hogy állandóan kész a török elleni harcra, ám senki sem támogatja, sőt a
keresztény fejedelmek támadásától tart. Különféle haditerveit, hadjáratairól szóló szépen
hangzó elegáns beszámolóit is óvatosan kell olvasnunk, mivel ezek alig többek propagandaira
toknál.

4 „Minél inkább halad előre Mátyás életkorban.. . annál mélyebben gyökeredzik meg lelkében a gyanakvás, a bizalmatlanság
mások iránt és sarjadzik belőle a túltengő önérzet, az önbálványozás" Mátyás király levelei. Külügyi osztály. (Közzéteszi Fraknói V.) 12. k., Bp., 1893-1895. II. k. XXXIII.
5 „Quotidie etiam operám damus de secundo subsidie, nec quidquam omittimus, quod vei ad necessitatam, vei celeritatem pertineat, ut tue celsitudini subveniatur adeo, ut bene sperare et animum tuum celsum confirmare possis et debeas." IV. Sixtus levele, 1476.
január. MKL I. k. 330-331. o.
„Des kunigs erdichten süssen Schriften und wortten" - írja a császár 1483 áprilisában a birodalmi fejedelmeknek - „die in grunt
ganntz nichts, dann das er dadurch sich in das heilig reich und deutsch nation zumischen und euch alle mit der Zeitt unnder sich und
sein gewaltsam zu ziehen understet." Fraknói V.: Mátyás király törekvései a császári trónra. Bp., 1889. 78. o.
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Vegyük példaként Mátyás viszonylag legkidolgozottabb, 1488-as hadi elképzeléseit. Az
előzményekhez tartozik, hogy VIII. Ince pápa keresztes hadjáratra szólította fel Európa keresz
tény fejedelmeit az oszmánok ellen. Három változatot említ - egy itáliai követjelentés szerint a király:
1. „Ha az az elhatározás, hogy általános hadjárat (generalis execitus) indíttassék, ez semmi
más módon nem valósítható meg, mint legalább 10 000 lovassal és ugyanennyi gyalogossal.
Azért, mivel Uzun Haszánnak mintegy 70 000 embere van a török ellen, s mindenki aki onnan
ír, vagy onnan jön leszögezi, hogy nem tudja legyőzni (a törököt - R. Gy.)..."
2. „Ha az általános hadjárat ügye súlyosnak és nehéznek bizonyul, mind a gyors szervezés,
mind a hosszú ideig tartó kézben tartás érdekében más utat kell választanunk, vagyis húszezer
jól felszerelt, harcrakész lovast, akiket legalább hat esztendeig fenn kell tartanunk... nem kétsé
ges, hogy ezek annyira kifárasztanák a törökök császárát, hogy tengertől tengerig megvédhet
nénk (birtokainkat - R. Gy.) és legalább Szerbiát, vagy Rácországot visszafoglalhatnánk a
kereszténységnek..."
3. „Azoknak a helyeknek az őrzésére, ahol a törökök a Császár Úr és a velenceiek földjére
törhetnek, 8000 ember szükséges." Végül általános hadjárat esetére 20000 katonát ígér hat
hónapra és 12 000-et egész évre a magyar uralkodó.7
A tervezetből az tűnik ki, hogy Mátyás irreálisnak tartja az általános hadjáratot, utalása Uzun
Haszán seregérefigyelemreméltó, másfelől alábecsüli némileg a török erejét, mikor azt állítja,
hogy „húszezer keresztény katona ötvenezer, sőt még annál is több törökkel szemben sikere
sen ellen tud állni, s ezeket a keresztények könnyen el tudják látni és ki tudják egészíteni." A
tervezet azonban, mint erre még később visszatérünk, úgy véljük, Mátyás késői éveinek meg
változott politikai és hadászati nézeteiről árulkodik.
Mátyás - Galeotto Marzio néhány, inkább csak humanista, és ókortisztelő megjegyzésétől
eltekintve - csupán még egy írásában foglalkozott tisztán katonai kérdésekkel. Rangoni
Gáborhoz 1481. március 10-én írt, sűrűn idézett leveléről van szó, ez azonban céljainkra nem
használható, mivel csupán gyalogságának harcászati problémáival foglalkozik. Mindezek után
nem marad más hátra, mint a tényekből kikövetkeztetni Mátyás hadászatának értékelését, dönté
seinek helyességét. Módszerünk a földrajzi helymeghatározásnál régóta ismert háromszögelés
hez hasonlítható. Két többé-kevésbé meghatározható feltételezésből kell kiindulnunk: 1.
Milyenek voltak a katonai és politikai erőviszonyok Mátyás uralkodása idején (retrospektív
felülnézet); 2. Milyenek voltak, illetve lehettek Mátyás ismeretei országa helyzetéről; melyek
voltak a kor hadászati szokásai és elvárásai; milyen objektív és szubjektív tényezők befolyásol
hatták döntései hozatalánál (korba ágyazódó alulnézet). Mindezeket a tényezőket figyelembe
véve, a bizonytalan kiindulási alapokat tekintetbe véve kísérelhetjük csak meg, hogy állást fog
laljunk Mátyás politikai-hadászati terveinek megítélésében.

6 Diplomáciai emlékek Mátyás király korából. 1458-1490. (Szerk.: Nagy I. - Nydry A.) 1-4. k., Bp., 1875-1878. III. k. 435-437. o.
7 Uo.
8 Abel].: i. m. 224. o. Magyar fordításban: Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló
könyv. (Ford. Kardos T.) Bp., 1977. 32-33. o.
9 MKL II. k. 104-110. o. Magyarul: Magyar humanisták levelei, X V - X V I . század. (VáL, bev., jegyz. V. Kovács S.) Bp., 1971.
266-272. o.
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Magyarország hadászati helyzete Mátyás uralkodásának kezdetén
Midőn 1458. január 24-én a rákosi országgyűlésen egybegyűlt rendek - a Hunyadi-párt nem
csekély nyomására - királyukká választották az alig tizenöt - más források szerint tizennyolc esztendős Hunyadi Mátyást, aligha jósolhatott bárki hosszú és eredményes uralkodást az ifjú
uralkodónak. Magyarország külső és belső helyzete ugyanis egyaránt válságosnak tűnt a tárgyi
lagos szemlélő előtt. Tény, hogy az uralkodó tekintélyét és hatalmát a síron túl is növelte atyja,
a törökverő hős Hunyadi János emléke és vagyona, mögé sorakozott a bárók és a nemesség
nagy többsége, s természetesen mellé állt az oszmán-ellenes és a zavaros ligaharcokban egy
aránt tapasztalt nagybátyja, Szilágyi Mihály is. Ha ezekhez még a törökellenes háborúkban köz
vetlenül, vagy közvetve érintett hatalmak - a pápa, Velence és Nápoly - valamint leendő
apósa az ugyancsak nemrégiben megválasztott cseh király, Podiebrad György, támogatását,
vagy legalábbis jóindulatát is hozzávesszük, grosso modo tiszta képet nyerhetünk a Mátyást
támogató erők nagyságáról.
A mérleg másik serpenyőjébe azonban lényegesen nagyobb súlyok kerültek. Mátyás megvá
lasztását sem III. Frigyes német-római császár, sem IV. Kázmér lengyel király nem ismerte el,
mivel, különféle jogcímekre hivatkozva, maguknak követelték a magyar koronát, melyet
egyébiránt III. Frigyes birtokában is tartott. S noha a lengyel uralkodó ekkor még nem igyeke
zett követelésének fegyverrel is érvényt szerezni, Frigyes császár annál aktívabbnak bizonyult.
Kiaknázva magyarországi híveinek - Jiskra, a Garai, Újlaki, Szentgyörgyi és Kanizsai famíliák
egyes tagjai - támogatását, 1459 tavaszán betört Nyugat-Magyarországra, és váltakozó sikerű
harcokat vívott Mátyás híveivel.
Ennél veszélyesebbnek bizonyultak a Felvidék jelentős részét, ellenőrzés alatt tartó Jan
Jiskra, egykori táborita kapitány harcedzett csapatai és a közéjük sodródott, bár gyakorta ön
állóan tevékenykedő cseh-huszita „testvériségek" (bratstvo). Mátyásnak és vezéreinek négy
éves, áldozatos harcok árán sikerült csak megtörni ellenállásukat, s hívei közé fogadnia a Habs
burg ügyhöz mindvégig hűséges vezérüket.
Jiskra meghódolásával néhány ezer jól képzett, gyakorlott cseh harcos állt Mátyás szolgála
tába, ők képezték a magvát a király egyik legjelentősebb, politikáját és hadászatát jelentősen
befolyásoló eszközének, az állandó zsoldos hadseregnek.
A legnagyobb veszély azonban a Bizáncot is meghódító, bár 1456-ban Nándorfehérvár alatt
kudarcot vallott II. Mohamed hatalmas birodalma jelentette nemcsak a király, hanem az egész
ország számára. A lavina gyorsaságával növekvő és egyre erősebbé váló oszmán birodalom a
XV. század legjobban szervezett államapparátusával és egyik legjobb fegyveres erejével rendel
kezett. Lakosságának létszáma ekkor 14-15 millió körül mozgott, hadseregének létszáma meg
közelítette a 250 000 főt. II. Mohamed, a sokatmondó „Hódító" díszítő jelzővel illetett szul
tán, a birodalom igazi megalapítója alatt az oszmán hatalom még félelmetesebbé vált; egyik
szomszédja sem érezhette magát biztonságban a török államháztartás fenntartásához elenged'

10 Tóth Szabó P.: A cseh-huszita mozgalmak története Magyarországon. Bp., 1912. 348-369. o.
11 Tóth Z.: i. m. 53-78. o. Magyarország hadtörténete. 1-2. k. (Szerk. Liptai E.) Bp., 1984-1985. I. k. 112-113. o.; GyalókayJ.:
Mátyás a hadszervező és a hadvezér. In: Mátyás emlékkönyv. (Szerk. Lukinich I.) 1-2. k., Bp., 1940. I. k. 232-234. o.
12 Babinger, F.: Mechmed der Eroberer und seine Zeit. München, 1958. passim; Werner, E.: Die Geburt einer Grossmacht - die
Osmanen. Berlin, 1966. 257-269. o.; Rázsó Gy.: Die Türkenpolitik Matthias Corvinus. Acta Historka, Tome 32. No. 1-2. 1986. 7-14. o.
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hetetlenül szükséges állandó portyázásokkal és esetenkénti nagyobb méretű támadásokkal
szemben.
Az oszmán hadsereg hatékonyságát - és veszélyességét - a harcba hívó, Allah országának
kiterjesztésére buzdító, mohamedán vallás is fokozta. „És harcoljatok ellenük, amíg nem lesz
több kísértés, s amíg a vallás egyes-egyedül Allahé"... Akik hisznek és elvégzik a higrát, és
harcba szállnak Allah útján, azok reménykedhetnek Allah könyörületében." - hirdeti a
Korán és az igazhívők evilági és túlvilági jutalom reményében szívesen fogadták Allah földi
helytartója, az oszmán-törökök felséges császára harcba hívó szavait.
Az oszmán fenyegetéssel szemben részben a kereszténység védelmének közös jelszava, rész
ben a veszélyeztetett országok összefogása nyújthatott némi védelmet. Természetes tehát,
hogy az ifjú király, atyja nyomdokait követve , igyekezett ezeket az esélyeket megragadni.
Reménykedése indokoltnak túnt. Az 1459-ben pápává emelkedett nagy humanista, II. Pius
pápa, már a következő évben Mantovában zsinatot hívott össze, melynek egyedüli programja
egy új keresztes hadjárat megszervezése volt. Ugyanekkor két török-fenyegette balkáni
ország, a Havasalföld és Bosznia uralkodója is hajlott az oszmánok elleni közös fellépésre.
Ez azonban nem segített Mátyás rövid távú gondjain. Mind 1458-ban, mind a rákövetkező
évben híre járt, hogy Mohamed újból az ország kulcsa, Nándorfehérvár ellen készül. A sebté
ben összehívott országgyűlés elég ijedtnek és nagyvonalúnak bizonyult ahhoz, hogy tekinté
lyes számú haderőt ígérjen, s ígéretét be is tartsa. 1458-ban pl. - a velencei követek nem fel
tétlenül szavahihető jelentései szerint - 80 000 fős hadsereg gyülekezett Nándorfehérvár védel
mére. 1 A sereg harcértéke azonban meglehetősen csekély volt, főleg gyalogságban és az osz
mánok rettegte nehézlovasságban. Utóbbiakból Mátyás sürgősen ötszázat kért apósától,
György királytól.
Az oszmánok azonban, szerencsére, nem támadtak. Mohamed energiáit a szerb fejedelem
ség romjainak felszámolása kötötte le, így sem ideje, sem - feltehetőleg - kedve sem maradt
arra, hogy hadait Nándorfehérvár ellen fordítsa.
1463-ig a belső és az osztrák fronton is rendeződtek a viszonyok. Részben pápai nyomásra,
részben saját pillanatnyi esélyeinek csekély voltát belátva, III. Frigyes megbékélt Mátyással és a
bécsújhelyi szerződésben 80 000 aranyért a koronát is visszaszolgáltatta. Inkább pénzzel mint
erővel Jiskra ellenállását is megtörték Mátyás kapitányai.
13 Korán. (Ford. 5/'«»« R.) Bp., 1987. 8. szúra, 39. sor.
14 Uo. 9. szúra, 20. sor.
15 „Ceterum, ne inferiores videamur virtutibus paternis, eius vestigia sequi decrevimus, qui nuper hostem ipsum terrestri navalique prelio superatum trepidum recipére se in propria elegit." Mátyás levele III. Frigyes császárnak, 1458. április 14. MKL I. k. 6. o.
16 Pastor, L.: Geschichte der Papste im Zeitalter der Renaissance. Freiburg, 1904. Bd. 2. 15-197. o.; Hicks, E.: Pius II. und der
Halbmond. Freiburg, 1941. 17-33. o.; Setton, K.: The Papacy and the Levant. Vol. 1-4. Toronto, 1978-1982. II. k. 225-259. o.
17 Babinger, i. m. 148-157. o.; Iorga, N,; Geschichte des Osmanischen Reiches. Bucuresti, 1919. 123-167. o.
18 Franknói V.: Hunyadi Mátyás király. 1440-1490. Bp., 1890. 93-95. o.
19 „In modo questo Ser. Re e per haver fra brevissimi giorni potentissimo exercito. Ebenche excisivi numeri se dica, tarnen
védendő quello io vedo et intendendo di questo Regno per qualche cosa, credo e parme esser certo excédera LXXX milla fra da cavalli
et da piedi, et maxime per il gran numero di Crucesignati." Thomasi velencei követ jelentése, 1458. október 9-én. Dipl. eml. I. k. 39. o.
20 Gyalókay: i. m. 251-252. o.; Tóth: i. m. 41-45. o.
21 MKL I. k. 4-5. o.
22 Teljes szövegét kiadta: Nehrtng, K.: Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen
Gegensatz im Donauraum. München, 1975. 202-217. o.
23 Fraknói: i. m. 118-120. o.
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A cseh vezér hódoltatásával egyidőben néhány ezer harcedzett katona került Mátyás szolgá
latába, általuk az uralkodó a rendektől többé-kevésbé független fegyveres erő állt rendelke
zésre, amely, mint a későbbiekben erre még visszatérünk, nagy mértékben befolyásolta
későbbi politikáját is.
Összefoglalva Mátyás első éveinek hadászati problémáit, s értékelve megoldásuk stratégiájá
nak eredményeit, le kell szögeznünk, hogy kényszerpályán mozgott, feladatait nem maga szab
hatta meg, hanem a körülmények kényszerítették azok megoldására.
Nagy politikai és hadászati változtatásokra nem gondolhatott, meg kellett elégednie azzal,
hogy felszámolja a belső ellenzéket, s felkészítse országát egy esetleges török támadás elhárítá
sára, bár kételkedünk abban, hogy ezt eredményesen végre tudja hajtani, és végül szövetsége
seket kellett találnia az oszmánok ellen.
Mindezeket a nyilvánvaló feladatokat korát meghazudtoló határozottsággal és céltudatos
sággal oldotta meg, bár azonnal hozzá kell fűznünk, hogy a körülmények szerencsés egybe
esése folytán tényleges gondot és áldozatot csak Jiskra hadainak megfékezése jelentett az ország
számára. Frigyes gyengének bizonyult ahhoz, hogy Mátyás uralmát veszélyeztesse, Mohamed
pedig nem igyekezett kihasználni Magyarország nehézségeit.
E korántsem lebecsülendő „rutinfeladatok" megoldása során két olyan tényezőt figyelhe
tünk meg, amelyek már a későbbi, érett Mátyás képét villantják elénk. Mindkettő a Jiskraproblémához kötődik: az ifjú király - a kezdeti sikertelen próbálkozások után - nem annyira
erővel, mint inkább diplomáciai és főleg pénzügyi eszközökkel kényszeríti térdre azt a Jiskrát,
akivel atyja kiváló hadvezéri talentuma és fiáénál lényegesen jobb serege ellenére sem boldo
gult; és megragadta az alkalmat, hogy a felvidéki csehek felfogadásával lerakja Európa harma
dik állandó zsoldos hadseregének alapjait.

Az 1463-64-es török háború mérlege
A mantovai zsinat elképzelései 1463-ra lassan tetté formálódtak. Mind a velencei Nagyta
nács, mind II. Pius pápa anyagi támogatást ígért - és küldött - Mátyásnak, s 1463. szeptember
12-én a Signoria és Magyarország támadó célú szövetséget kötött a török ellen, melynek értel
mében a magyar hadak Boszniában, a velenceiek pedig Moreában támadást indítanak az osz
mánok ellen.
A szerződés előzményeihez tartozik az is, hogy Tamás István bosnyák fejedelem, bízva a
pápa és Mátyás ígéreteiben, 1463 tavaszán felmondta a vazallusi viszonyt a Portának. Moha
med lecsapott és néhány hónappal később betört Boszniába, elfoglalta Jajca várát, majd fejét
vette a kezébe került szerencsétien bosnyák uralkodónak.
A stratégiai fontosságú Jajca vára nagy fenyegetést jelentett a horvát véghelyek ellen, s
Mátyásnak mindenképpen lépnie kellett határai biztonsága érdekében. Jelentősebb fegyveres
erővel azonban még nem rendelkezett. Udvari csapatainak létszámát Giovanni Aymo, Velence
24 Tóth: i. m. 5-78. o.; Rázsó Gy.: A zsoldosság társadalmi és gazdasági alapjai és típusai Magyarországon a XIV-XV. században.
HK 1961. 1. sz. 163-167. o.
2
1
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követe 5000 gyalogosra és 2000 lovasra becsülte.2 Az adat annyiban figyelemre méltó, hogy
történelmünkben ez az első utalás arra, hogy egy hadseregen belül a gyalogság létszáma felül
múlja a lovasságét. Ez az erő azonban, a bárói bandériumokkal, a generalis exercitus-szal, a
telekkatonasággal és egyéb kiegészítő csapatokkal együtt sem tette lehetővé, hogy Mátyás nyílt
ütközetben mérje össze erejét a szultán számosabb és minőségben is legalább egyenrangú
hadával. A mennyiségi fölényt legfeljebb nagyobb zsoldoskontingensek felfogadásával lehetett
volna kiegyenlíteni, erre viszont Mátyásnak még nem álltak rendelkezésére megfelelő pénzügyi
források.
A fentiekfigyelembevételévelteljesen indokolt Mátyás ellenlépése: megvárja a szultáni sereg
távozását és téli hadjáratban igyekszik Jajcát és néhány más boszniai és szerbiai várat az ország
hoz csatolni. Az oszmán hadsereg gyengeségének felismerése, vagyis az a tény, hogy a török
csapatok zöme Kászim napján, azaz október 26-án befejezi a hadjáratot és feloszlik, Mátyás
állandó fegyverévé vált, amelyet mindig sikerrel forgatott. 17 000 főnyi hadával 1463 késő
őszén betört Boszniába, ostrom alá vette és mintegy hat hetes vívás után hatalmába kerítette
Jajca várát és „sok más erődöt" birtokába vett.
A sereg még januárban visszatért Magyarországra. Mátyás ugyan a csehek felvidéki betörését
hozza fel ürügyként II. Piushoz írt levelében a hadjárat félbeszakításáért, ám joggal feltételez
hetjük, hogy nem is állt szándékában a támadást folytatni. Célját, Jajca elfoglalását elérte és szű
kös anyagi forrásaiból sem telt három hónapnál hosszabb hadjáratot vezetni.
A következő év már korántsem bizonyult ennyire sikeresnek. Jajcát ugyan megvédte Híd
végi Székely János bátor csapata II. Mohamed hadával szemben, de a Mátyás vezette fősereg
november 1-én futásnak is beillő visszavonulásban keresett menedéket Zvorniknál a közelgő
szultáni had elől.
Ez a tény világossá tette Mátyás előtt, hogy serege szultáni sereggel szemben még nem állja
meg a helyét. Ugyanekkor a II. Pius meghirdette keresztes hadjárat is kudarcba fulladt, Ancona
kikötőjébe csupán néhány velencei hajó érkezett s ezek is elvitorláztak, amikor értesültek II.
Pius váratlan haláláról.
Mátyás ekkor még bízott a keresztes hadjárat folytatásában, ebben a szellemben küldött
instrukciókat pápai követével, Janus Pannoniussal is. Az új pápa, II. Pál azonban nem foly
tatta elődje oszmánellenes politikáját és csak némi anyagi támogatással és főleg szép szavakkal
buzdította Mátyást további aktivitásra.
A kereszténység másik fővédnöke, III. Frigyes császár sem mutatott túlságosan nagy buzgal
mat az oszmánok elleni harcra. Tény, hogy mikor 1466-ban híre járt, hogy a szultán Nándor
fehérvár ellen készül, Mátyás és Frigyes, a két természetes ellenség, szövetséget kötött egymás25 Dipl. eml. I. k. 228-229. o.
26 „Lo prefato Re de Ungeria de présente manda qua anno uno suo Ambassatore, qual dopoy andara a Roma, si extima, quel vegnia per dinári, non so sil fara lamenta de questo facto staro a vederé, come il sera zonto." Gerardo de Collis milánói követ jelentése
Velencéből, 1465. december 10-én. MKL I. k. 376. o.
27 Mátyás beszámolóját II. Pius pápához 1. MKL I. k. 45-50. o.
28 „Hanc igitur, jamiam liber ab aliis, prosequrbar, huic nimirum vacare, huic denique omne stúdium omnemque operám accomodare me cepisse testimonio sunt ea, que his diebus superioribus a me gesta sunt; quibus dum occupatus interedem, et Christianorum
inimicos a Christianis propulsarem, ecce ex patre altera infidi Christiani in superiores huius regni fines irruptione facta, occuparunt
complures sedes et laticula ad usum latrocinii, ex eisque ibidem, in hac mea utilia absentia, plurima damna et nocumenta intulerunt."
MKL I. k. 48. o.
29 „Littere, quaes nuper acceppimus, plurimam nobis admirationis causam prestitere, cum audiveremus serenitatem tuam . . . ad
pacem cum perfidissimis Christi hostibus ineundam animum mentemque fexisse; quod certe omnio credere non possumus. Quis enim
credat Mathiam, fortissimum Christi pugilem, ex patre progenitum qui totiens cum Turcis gloriosissime decertavit, proprio virtutis
immemorem et domestice laudis nunc esse degenenerem?" MKL I. k. 124-125. o. - II. Pál levele 1465 tavaszáról.
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sal az oszmánok ellen, ám a támadás elmaradván, a szövetség sem realizálódott. Egyébiránt
kételkednünk kell abban, hogy a császár valódi veszély esetén be tudta, illetve be akarta volna
váltani ígéreteit. A birodalom széteső stádiumban volt, 20 000 katonát is alig tudott
kiállítani.30 A fejedelmek egyébként sem ekkor, sem a későbbiekben nem sok hajlandóságot
mutattak a tartományaikat ekkor még közvedenül nem fenyegető oszmán hatalom elleni fellé
pésre, az Örökös Tartományok közül pedig csupán Stájerországot, Karintiát és Krajnát érte
török betörés, a többiek - Alsó- és Felső-Ausztria, valamint a nem is közvetlenül Frigyes uralta
Tirol - ezek megvédésében sem buzgólkodtak.
A néhány esztendős török háborúskodás azonban mélyen hatott Mátyás későbbi terveire.
Fel kellett ismernie, hogy országa önerejéből nem képes eredményesen harcolni az oszmánok
ellen. Azt is látnia kellett, hogy szövetségesekre sem számíthat. Az anconai keresztes hadjárat
gyászos véget ért, mielőtt elkezdődött volna, Bosznia egy része elveszett, az önálló bosnyák
királyság eltűnt a történelem forgatagában és a Havasalföldön sokáig vitézkedő Vlad „Tepes"
is meghátrálni kényszerült Mohamed hadaival szemben. Egyedül Velence vívta óvatos harcát
Moreában és a tengeren, ám azt is biztosra lehetett venni, hogy a „Tengerek Királynője" csak
addig harcol, míg ezt jól felfogott érdekei diktálják.32
A harcok lefolyása ugyanekkor más következtetésekre is kellett, hogy vezesse a királyt. Nyil
vánvalóvá vált ugyanis, hogy a jelen helyzetben a „Hódító" szultánnak sem ereje, sem alkalma
sincs hazánk közvetlen fenyegetésére. A Balkán meghódítása még nem ért véget, s ugyanakkor
Anatóliában is fenyegető helyzet állt elő. A karaman fejedelem ellenállását ekkor még nem
sikerült letörni, s a turkomán Uzun Haszán személyében új és hatalmas ellenség fenyegette az
oszmán birodalom ázsiai tartományait.
Jajca megvédése egyben arra a következtetésre vezette a királyt, hogy erős várai, megfelelő
külső támogatással, szultáni hadsereggel szemben is meg tudják védeni magukat.
Mindezeket, sajnos, csupán a későbbi tényekből tudjuk kikövetkeztetni. Mátyás politikai
levelezése semmiről sem árulkodik, középpontjában mindvégig az oszmánok elleni lankadat
lan harc marad, melyhez legfeljebb magyarázatul, vagy kiegészítésként a keresztény fejedelmek
aknamunkájáról felhangzó panasz társul.
Mátyás hadvezéri teljesítményét első nagy hadjáratában kedvezően bírálhatjuk el. Jól mérte
fel a célokat és a rendelkezésre álló eszközöket, helyesen választotta meg akciói időpontját.
Taktikai készségről sem most, sem a későbbiekben nem tanúskodott, ám zvorniki látványos
visszavonulását - a hadseregen váratlanul úrrá levő pánik mellett - némi jóindulattal óvatos
ságnak is tekinthetjük: nem lett volna sok értelme felvenni a harcot az oszmán főerőkkel.
(Egyébiránt a szultán fővezére, Mahmud pasa sem igyekezett kihasználni a kedvező alkalmat, s
nem üldözte a lázas gyorsasággal visszafelé igyekvő magyar hadat.)
30 Frauenholz, E. V.: Entwicklungsgeschite des deutschen Heerwesens. Bde 1-4. München, 1935-1938. Bd. 2/1. 92-95.,
294-304. o.
31 Nehring, Mattias: i. m. 116-118. o.; Rázsé, Gy.: Die Feldzüge des Königs Mattias Corvinus in Niederösterreich. Wien, 1973.
13-17. o.; Trajlic, S. M.: Vrana pod turskom opravom. Zadar, 1962. 337-338. o. (Institut Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjenosti u Zadru. Radevi Instituta sv. IX. srt.; Jug, S.: Turski napadi na Krajnsko in Primorsko. Ljubbjana, 1945.
32 Lane, Fr.: Venice. A Maritime Republic. Baltimore-London, 1973. 225-239. o.; Kretschmayer, H.: Venedig und Ungarn. Padova,
1925. 127-148., 198-207. o.
33 Rázsó: Die Türkenpolitik... i. m. 26-28. o.; Werner: i. m. 317-328. o.; Babtnger: i. m. 232-247. o.
34 „Wenn er (der Kaiser - R. Gy.) vermugen hat die Turcken und annder der reichs fursten, wo im verfolgt wurde, gerne zu
widerwerigkeit und Ungunst wider uns raiczte und liede." Részlet Mátyás 1484. november 10-én kelt leveléből. MKL II. 282. o. Ugyan
ezzel foglalkozik MKL I. k. 45-50., 52-53., 54-55., 62-63.; II. k. 139-142., 161-162., 188-189., 294-299. o. stb.
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A fordulat — a cseh háború motivációi
Az oszmánok viszonylagos passzivitása, párosulva a keresztes buzgalom nyilvánvaló ellankadásával, mélyreható fordulatot idézett elő Mátyás hadászati elképzeléseiben. A tény nyilván
való: mind a pápák eleinte szelídebb, később egyre szigorúbb hangvételű levelei, mind külső
és belső ellenfeleinek vádjai egyaránt azt bizonyítják, hogy Mátyás elhanyagolja az Európa
szempontjából létfontosságú oszmánellenes védelmet és tekintélyes haderejét keresztény
országok hódítására fecsérli. Mások, kortársak és későbbi szerzők egyaránt, az ország népé
nek könyörtelen kizsákmányolását vetik szemére.
A kortársak és az utókor főleg cseh háborúit bírálja: felesleges, időt, emberéletet és pénzt
pocsékoló önös kalandnak nevezik és felróják a királynak a déli végvárrendszer elhanyagolását,
Nagyvárad 1474-es megsarcolását, s a szinte évenkint megismétlődő oszmán betörések elleni
más kudarcokat.37
E gondolatok java része „felülnézetből", a későbbi tények - a cseh háború félsikere, sőt a fél
évszázaddal későbbi mohácsi katasztrófa - ismeretében fogant, s olyan ismereteket tételez fel
Mátyás számára, amelyekkel a király még nem rendelkezhetett. Ezzel magyarázhatók egyéb
ként azok az okfejtések is, amelyekkel az egyes szerzők indokolást keresnek Mátyás politikai és
katonai irányváltására. Többen, mint Szekfú Gyula és nyomában Joó Tibor, Mátyás renais
sance egyéniségében, túlburjánzó hatalomvágyában vélik felfedezni a mozgatóerőt,3 míg
mások megelégednek a későbbi tényekből adódó következtetésekkel, elhibázottnak, túlmére
tezettnek tekintik Mátyás vállalkozásait.
Ismét mások, főleg marxista szerzők, magukévá téve a cseh történetírás - kétségtelenül
indokoltan ellenséges - Mátyás-képét, különbséget tesznek a cseh és az osztrák hadjáratok
között, s az előbbiekre rányomják a középkori háborúkra nézve meglehetősen anakronisztikus
„igazságtalan" jelzőt.
A vádak igazságtartalmát részben elismerve mégis indokoltnak látjuk, hogy egy eleddig fel
sem merült „alulnézeti" szempontra felhívjuk a figyelmet. Ez pedig az a tény, hogy Mátyás
szinte véletlenül, mint erre a korábbiakban utaltunk, jelentékeny, a báróktól és rendektől csak
közvetetten függő zsoldossereg urává lett.

35 L. 5. sz. jegyzet, továbbá Károlyi A.: Adalék Frigyes császár és Mátyás király viszályai történetéhez. TT 1902. 228-233. o.; Neb
ring: i. m. 159-160., 180-181. o.
36 Még a Mátyáshoz igazán lojális Bonfini is arról ír, hogy „azzal vádolták a királyt, hogy a jogosnál nagyobb, szokatlan adókkal
sújtja a népet, hogy a főurakat és nemességet folytonos háborúkkal kimeríti, hogy háborút háborúra halmoz, s hogy nem szereti a
békét és nyugalmat." Bonfini: {Geréb L. fordítása) 343. o. Még keményebb vádakkal illeti Heltai Gáspár: Magyar Krónika, 139. o. és a
Dubnici Krónika ismeretlen szerzője is: Chronicon Dubnicense. (Ed. F. Mátyás.) Vindobonae, 1823. 200. o.
37 „De törvények és jogok fölé helyezve a salus rei publicae elvét, ennek következményei gyakran összeütközésbe hozták a közsza
badságokkal, a nélkül, hogy biztosítania sikerült volna a közjólétet." Fraknói V.: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp., 1879. 206. o.
Az újabb szerzők közül Mátyás cseh politikáját élesen bírálja: Elekes L.: A középkori magyar állam története megalapításától mohácsi
bukásáig. Bp., 1964. 258. o.
38 L. bővebben Rázsó: Die Türkenpolitik.. . i. m. 4-6. o. és az ott felsorolt irodalom.
39 Uo.
40 Az egyébként teljesen felesleges megkülönböztetést többekkel együtt a jelen tanulmány szerzője sem vetette el. Rázsó Gy.:
Mátyás zsoldosseregének hadművészetéről. HK 1958. 1-2. sz. 142-145. o.
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A zsoldosság, mint már ezt a középkorban is felismerték, nagyon is kétélű fegyver. A
közép- és újkor fordulójának nagy katonai teoretikusa, egyben a zsoldosság elkeseredett ellen
sége, Niccolo Machiavelli találó megállapítása szerint „a zsoldos hadsereg vagy nagy és félelme
tes, akkor kiállhatatlan és álnok, vagy kicsi és gyenge, akkor pedig semmit sem ér." Nos,
ezzel az egyszerű szavakkal megfogalmazott problémával századokon át küzdöttek a középkori
államok és uralkodók. Nem véletlen, hogy bár mindenki valamiféle orvosságot javasolt a zsol
dosság ellen, mégis, egészen az állandó hadseregek megszervezéséig, senki sem tudott mást
alkalmazni helyette.
A lovagi harcmód és hadsereg korszerűtlenné válásával, a gyalogság szerepének növekedé
sével és nem utolsósorban a tűzfegyverek gyors elterjedésével, együtt járt a zsoldosság térhódí
tása, nélkülözhetetlenné válása. Nélkülük reménytelen volt háborút kezdeni, létük vagy hiá
nyuk döntő mértékben befolyásolta a politikát. Nem egy olyan háborúról tudunk, amelyet
azért vívtak, hogy elfoglaltságot találjanak egyébként kifizethetetlen zsoldosaiknak. 1365-ben
pl. V. Orbán keresztes háború plánumának fő indítéka abban rejlett, hogy megszabadítsa és a
törökök ellen vigye Itáliából a sáskaként elszaporodott zsoldoshadakat. Amikor pedig a
tüneti kezelés, az állandó zsoldoshadsereg, Franciaországban megszületett, a feleslegessé vált
elbocsátott zsoldosokat még egy utolsó rablóhadjáratra irányították Elszász ellen.
Az állandó, vagy időszakos zsoldossereg költségei viszont az állam anyagi forrásainak zömét
igénybe vették.
Mátyás jövedelme a cseh háború előtt nem érte el a 400 000 aranyforintot, s ha csupán
10 000 főnyi zsoldost tart állandóan fegyverben, ez még havi 3 arany zsoldot figyelembe'véve
is, évi 360 000 aranyforintot jelent.
Természetes ezek után, hogy minden középkori,fiskálistaszemléletű uralkodó holt tőkének
tekintette a felhasználatlan zsoldoscsapatokat, s igyekezett valahol hasznosítani képességeiket.
E gondolatot adja egyébként Bonfini is Mátyás szájába, amikor igyekszik meggyőzni vona
kodó báróit a cseh háború szükségességéről. „Gondoljátok meg, mi a hivatástok, mik a törek
véseitek. Magyarországon az emberek három csoportra oszlanak: egyik istennek szentelve a
vallás dolgaiban tevékenykedik, a másik vitézkedik, a harmadik a földet műveli. Nem nyugta
lanít benneteket a különböző tudományok tanulása, a mindenféle mesterség, a kereskedés.
Nagy részetek fegyvert visel, s ha folytonosan zsoldos szolgálatba nem álltok, tisztességgel meg nem élhettek
(Kiemelés tőlem - R. Gy.) Ha otthon időztök, az ínséget nem bírjátok; állandóan erőszakon,
rabláson, lázadáson jár az eszetek. Higgyétek el, veszedelmes nektek ez a nyugalom: a termé
szet hadakozásra rendelt titeket."
Ezek Bonfini szavai, ám kétségtelen, hogy Mátyás sem találhatta volna el jobban a lényeget:
mind a katonának, mind a királynak szüksége van arra, hogy a hadserege harcban edződjék,
zsákmánnyal, hódításokkal szolgálja meg zsoldját.

41 Machiavelli, N.: A firenzei köztársaság rendelkezései a firenzei sereg kilenc tisztből álló testületének megalkotására. 1506.
december 6. In.: - Művei, II. k. 439- o.
42 Sautier, A.: Papst Urban V. und die Söldnerkompagnien in Italien in der Jahren 1362-1367. Zürich, 1911. 41-53. o.; Setton: i. m.
II. k. 248-287. o.
43 Lot: i. m. II. k. 178-182. o.
44 Bonfini: i. m. 149. o. {Geréb L. fordítása)
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Huzamosabb ideig valóban egyetlen állam sem engedhette meg magának, hogy háború nél
kül tartsa el drága zsoldosait. Vizsgáljunk meg néhány történelmi példát. A Magyarországnál
lényegesen fejlettebb Anglia 1453-ban elvesztette a százéves háborút Franciaországgal szem
ben. A kontinensről visszaáramló vert hadak adták az alig két esztendővel később kirobbanó
„Rózsák háborúja" néven ismert belső hatalmi harc emberanyagát. Vagy vegyük a kontinens
egyik leggazdagabb és leghatalmasabb fejedelmét, a szintén állandó zsoldoshadat fenntartó
Merész Károly burgundi herceget. Országa egységesítése és hatalmának növelése érdekében
számos háborút vívott Franciaországgal, a Német Birodalommal, majd - végzetére - a svájci
kantonokkal is. Egyedül a korabeli Európa leggazdagabb és leghatalmasabb fejedelme, a francia
király engedhette meg magának azt a luxust, hogy évtizedeken át, viszonylagos békében, jelen
tékeny fegyveres erőt tartson zsoldjában. (N. B. négy évvel Mátyás halála után a francia hadse
reg is akcióba lépett, s több mint fél évszázadon át kemény és veszteségteljes harcot vívott Itá
lia birtokáért és az európai hegemóniáért.)
A felsorolt példák „felülnézetből" riasztónak tűnnek, mivel mindegyik katasztrófával, vagy
legalábbis súlyos veszteségekkel ért véget. A kor szemszögéből nézve viszont természetes, bár
hiányos információs anyagra épült döntési mechanizmusokkal állunk szemben.
Az így kialakult modelltől Mátyás sem szándékozott eltérni. Egyre ütőképesebbé váló had
seregét kamatoztatni kívánta, csupán az a kérdés merülhetett fel benne: hol és mi célból? A
válasz látszólag adott: a kereszténységet fenyegető oszmán hatalom ellen. Ezt sugallta környe
zete, erre ösztökélték Európa uralkodói. Azt viszont már az 1463-64-es hadjárat tisztázta, hogy
a „kereszténység Szent Ügye" nem több propagandaszólamnál, amelyet senki sem vesz komo
lyan. Állításunk bizonyítására úgy véljük, egyetlen példa is elegendő. 1476-ban IV. Sixtus pápa
ismét keresztes háborúra toborozta Európa fejedelmeit, többek között Merész Károly herceget
is. Azzal biztatta, hogy csatlakozzon a nagy nyugat-európai sereghez, melyet - a pápa elképze
lései szerint - XI. Lajos, francia király személyesen vezetne. Az a XI. Lajos, aki már több
mint egy évtizede óta igyekszik a burgundiai állam terjeszkedését meggátolni, s akit Merész
Károly legnagyobb ellenfelének tart. Nem valószínű, hogy a pápa ne lett volna tisztában kettő
jük viszonyával, mégis, a keresztes háború aklába kívánta terelni a két makacs ellenfelet, ami
azt látszik bizonyítani, hogy maga sem vette komolyan saját elképzeléseit. Európa nagy része
valójában közömbös maradt a török veszedelemmel szemben, s ezt nem is róhatjuk fel fejedel
meinek, kiknek országát közvetlenül nem fenyegette a török hódítás, vagy portyázás veszélye.
A déli határon kialakult labilis erőegyensúlyi helyzet Mátyást is meggyőzhette arról, hogy
nagyarányú oszmán támadásoktól nem kell tartania. Annak viszont semmi értelme sem lett
volna, hogy állandó aktivitással, netán nagyszabású támadással kihívja maga ellen a szultán
haragját. S a későbbi események „felülnézetből" is igazolják Mátyás török politikájának helyes,

,.46

seget.
Podiebrad György egyre romló viszonya a Szentszékkel jó lehetőségnek tűnt Mátyás had
erejének hasznosítására. A császárral kötött szövetsége, valamint a cseh katolikusok ígéretei
45 Archivio Segreto Vaticano. Arm. 12. 67-68. ff. IV.. Sixtus levele Merész Károly burgundiai fejedelemnek 1476. június 14.
46 A status quo megtartását célzó szabácsi, majd később az 1480-8l-es portyázó hadjárat nem váltott ki megtorló intézkedéseket a
szultán részéről. A szultánok katonapolitikájára 1. részletesebben: Inalcik: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. Lon
don, 1973. 55-120. o.
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pedig azt a látszatot keltették benne, hogy támadása gyors és teljes sikert biztosít számára. Azt
tudta, hogy régi ellenlábasa, IV. Kázmér lengyel király tart hatalmának erősödésétől, de úgy
vélte, hogy egyfelől a pápai és császári diplomácia, másfelől a német lovagrend, illetve a mind
jobban erőre kapó orosz birodalom meggátolja a lengyel királyt, hogy a csehek segítségére
siessen.
A hadjárat előkészítésénél egyetlen momentumot kívánok kiragadni, melyet Mátyás vala
mennyi háborújánál fellelhetünk: a.hátország biztosítását. 1467-ben leverte az erdélyi lázadást
és betört a lázadókat támogató Nagy István moldvai vajda országába. Bár a hadjárat során egy
rajtaütésnél élete is veszélybe került, a feladatot mégis megoldotta, a moldvaiak nem támadtak,
s később közösen harcoltak Mátyás csapataival az oszmánok ellen.
Az 1468-ban kirobbant és végeredményben az 1478-as olmützi (Olomouc) békével lezáruló
cseh háború, mint ismeretes, nem igazolta teljes mértékben Mátyás várakozásait. Sikerült
ugyan Morvaországot és Sziléziai meghódítania, s magát Csehország királyává koronáztatnia,
az ország nagy részét mégsem tudta uralma alá hajtani.
A félsiker, netán kudarc okai nyilvánvalóak: a cseh ellenállás a vártnál lényegesen erősebbnek és hatékonyabbnak bizonyult, a császári segítség elmaradt, a lengyel haderő mégis beavat
kozott a küzdelembe. Mátyás tehát rosszul mérte fel az erőviszonyokat, nem látta előre a szá
mára kedveződen fejleményeket. Katonai téren egészen 1474-ig sem nagyobb hibát, sem látvá
nyos bravúrt nem követett el, hadjárata kevés, váltakozó sikerű nyílt csatából és elhúzódó
várostromokból állt, mint a kor szinte valamennyi háborúja.
Az elmaradt, vagy legalábbis nem kielégítő hadi sikerek és az erőviszonyok kedveződen for
dulata azonban kétszer is egész létét és uralkodását fenyegető válsághelyzetbe sodorta Mátyást.
147 l-ben Vitéz János, atyja egykori tanácsadója összeesküvést szőtt ellene, a trónt Kázmér len
gyel hercegnek ajánlotta fel. Mátyás gyorsan és nagyvonalúan úrrá lett e nehéz helyzeten. Az
összeesküvőket elzáratta, Kázmér csapatait pedig Nyitra várába szorította, és 1472 januárjában
- a herceg elmenekülése után - megadásra kényszerítette. Mátyás mindvégig erélyesen és hatá
rozottan járt el, helyzetét azonban nagyban megkönnyítette az a körülmény, hogy az ország
lakossága hű maradt hozzá, s hívására zászlói alá sorakozott.
Mátyás hadvezéri talentumát leginkább az 1474-es válsághelyzet bravúros és elegáns megol
dásában fedezhetjük fel. Látszólag csupán egyeden tartomány, Szilézia sorsa forgott kockán, a
valóságban ennél sokkalta nagyobb volt a tét. Még*l474 januárjában Ali szendrői bég csapatai
feldúlták és kifosztották Nagyváradot. Az eset országos felháborodást váltott ki, a rendek
megtagadták az immár rendszeressé váló rendkívüli adó beszolgáltatását a király kincstárába. 8
Mátyásnak tehát nem maradt pénze katonái kifizetésére. 9
Ő azonban nem vesztette el a fejét és 1474 szeptemberében alig 8-10 000 főnyi, tisztán zsol
dosokból álló seregével Sziléziába vonult, hogy megvédje Kázmér lengyel és Ulászló cseh
király hadaitól. Első lépésként kifüstölt néhány rablólovagvárat és ezzel megnyerte a tartomány
lakosainak bizalmát. (Hátország biztosítása.)
47 Bonftni: i. m. 177-182. o.; Fraknói: Vitéz János. i. m. 212-214. o.
48 Magyarország hadtörténete. I. m. I. k. 120-121. o.
49 „Mathias Heerleute sagten ihren Wirten in den Hebergen, dass sie Gott sollten denken, dass ihnen nicht darzu genommen
würde alles, das sie haben, der König were ihnen schuldig, muesten sie ie von seinen Unthertanen nemen." Eschenloer, P.: Chronik der
Stadt Breslau. Breslau, 1887. II. k. 304. o. (Scriptores Rerum Silesiacarum)
-

13 -

Felhasználva az erősen iparosodott Szilézia városait, seregét számos városba és várba cso
portosította, ám előzőleg teljesen elpusztította a termést és a takarmányt, katonáival a váro
sokba terelte a vonakodó falusi lakosságot. Ismerte az ellenfél erejét és gyengeségeit, ehhez
szabta haditervét is: tudta, hogy a lengyel hadsereg lovasságban erős, ám tüzérségben gyenge,
nem alkalmas várostromokra. Számításaiban döntő szerep jutott az időtényezőnek. Nem
kívánta nyílt csatában felvenni a harcot a legalább négyszeres túlerővel felvonuló ellenféllel,
arra várt, hogy az élelem- és a takarmányhiány aláássa a cseh-lengyel sereg ellenálló erejét.
Számításaiban nem csalatkozott. A lengyelek lassan, az elemi biztosítási szabályokat teljesen
figyelmen kívül hagyva vonultak Boroszló (Wroclaw), a tartomány fővárosa felé, ahol Mátyást
sejtették, s közben elmulasztották ostromzár alá vonni a környező városokat, elsősorban
Ohlaut és Brieget.
A lengyel haderő október 13-án ért Boroszló alá. Itt Mátyás, sziléziai milíciával megerősített
csapatai felkínálták az ütközetet, de a magyar tüzérség hatékony tüzétől megriadt lengyel
hadak nem éltek az alkalommal, nem rohanták meg Mátyás csapatait, kísérletet sem tettek a
város azonnali elfoglalására.
Ezzel utolsó esélyüket is eljátszották, mivel Mátyás szétszórt csapatai nem elégedtek meg a
passzív védelemmel, hanem adandó alkalommal ellencsapást mértek a lengyelek kisebb külö
nítményeire, s főleg élelmiszerszállító oszlopaira. Pár nappal a „körülzárás" után Mátyás erősí
tést kapott, néhány sziléziai főúr csapatai csatlakoztak seregéhez. Ez már nagyobb vállalkozást
is lehetővé tett. Két csapatot is küldött, Szapolyai Imre, illetve Kinizsi Pál vezetésével, Len
gyelország ellen. Szapolyai Nagylengyelországot dúlta, míg Kinizsi csapatai egész Krakkóig
nyomultak előre.
Már november elején válságosra fordult az időközben csehekkel is erősödött lengyel hadse
reg helyzete. Sem élelem, sem takarmány nem állt rendelkezésre, s az sem segített, hogy tábo
rukat áthelyezték Boroszló másik oldalára, remélve, hogy ott ennivalót és ló tápot lelnek. Csa
lódniuk kellett, mivel itt is ugyanezzel a veszéllyel találták szembe magukat, Mátyás gyors és
hatékony csapataival, melyek lehetetlenné tették a lengyel tábor ellátását. November 18-án
újabb csapás érte a Jagellók hadát. A csehek megunták az éhezést és hazamentek. Előzőleg
azonban felgyújtották táborukat, a szél átvitte a tüzet a lengyel táborra, amely szintén porig
égett.
Az ostromló sereg tehát csapdába került, s Kázmérnak nem maradt más hátra, mint hogy
fegyverszünetet kérjen ostromlott ellenfelétől. Mátyás nagylelkűnek bizonyult és december 9én létrejött a fegyverszünet, sőt élelemmel is ellátták az éhező lengyeleket. Az események hű
krónikása, Peter Eschenloer boroszlói jegyző, Mátyás odaadó híve, ezért a gesztusért neheztelt
a királyra, azt állítja, hogy az egész lengyel hadsereg már a kezében volt, mégis futni engedte.
Nem adhatunk igazat a derék boroszlói jegyzőnek. A lengyel hadak, bár 7-8000 embert
vesztettek a harcok során, s a csehek is elhagyták őket, még mindig mintegy háromszoros túl
erőben voltak, s nyílt csatában könnyen győzhettek volna Mátyással szemben, s azzal is szá
molni kellett, hogy az éhező, elkeseredett csapatok, minden erejüket összeszedve, Boroszlóra
támadnak.
50 A sziléziai hadjárat feldolgozásai közül 1. Gyalókay ]•: A sziléziai hadjárat, 1474. HK 1940. 1. sz. 1-19. o.; Tóth: i. m. 154177. o.; Grünmann, ],: Geschichte Schlesiens. Breslau, 1894. 247-263. o.
51 Gyalókay: i. m. 8. o.; Eschenloer: i. m. II. k. 314-317. o.
52 Eschenloer: i. m. II. k. 314. o.
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Mátyás nem vívott totális háborút Kázmér vagy Ulászló ellen, nem állt szándékában megsem
misíteni erőiket. Célját olcsón, nagyobb vér- és anyagi áldozatok nélkül elérte, tökéletesen
megvalósítva tervét: megvédte Sziléziát.53
A hadjárat pontos megtervezése és tökéletes végrehajtása Mátyás ragyogó stratégiai érzékét
bizonyítja. Sikere páratlan a hadtörténelemben: soha nem fordult még elő, hogy egy többszö
rös túlerőben levő ostromló fél békéért könyörögjön körülzárt ellenfelétől.
A győzelem Mátyás hazai helyzetét is megszilárdította: a rendek siettek szerencsekívánataikkal uralkodójuk elébe és természetesen a visszatartott adót is rendelkezésére bocsátották.5
A cseh háború mérlegét megvonva meg kell állapítanunk, Mátyás nem szenvedett katonai
kudarcot. Uralma alá vonta Morvaországot és Sziléziát, s tartományait hadászati remekművel
meg is védte. Néhány elgondolkoztató jelenséget mégis meg kell említenünk. Elsőként:
megérte-e egyáltalán a nyereség a belefektetett ember- és anyagi áldozatokat? Erre a kérdésre
lehetetien egyértelmű választ adnunk. Tény, hogy a tartományok mintegy évi 130 000 aranyra
becsülhető adója nem fedezte a hadikiadásokat. Másfelől azt is el kell azonban ismernünk,
hogy e két gazdag, iparilag fejlett tartomány megszerzése nagyban megnövelte - egy időre Magyarország gazdasági erejét és elsőrendű piacot jelentett a hadsereg feltöltésére is.
Másik meggondolásunk, amelyre egyértelműbb választ adhatunk, a hadjáratok politikai
mérlege. Ezt határozottan negatívan kell értékelnünk. Elsőként a politikai erőviszonyok rossz
felméréséért hibáztatható a magyar uralkodó. Nem mérte fel azt a tényt, hogy bár a törökelle
nes harc szempontjából Magyarország erősödése kedvező lenne, ez valójában másodlagos
tényező az európai politikában. Sem Frigyes császárnak, sem Kázmér királynak nem állt érde
kében Mátyás hatalmának növekedése, ezt tőlük telhetően meg is gátolták, másfelől a német
fejedelmeket is riasztotta, Mátyás gyors és mohó előretörése. Bátortalan kísérleteivel e fejedel
mek megnyerésére kudarcot vallott, amikor, még 1469-ben évi 200 arannyal meg akarta nyerni
a szász hercegek jóindulatát, ezek „nem vagyunk zsoldosok" kiáltással utasították vissza az
ajánlatot. A német fejedelmek bizalmatlansága, melyben később szinte egész Európa oszto
zott a későbbiekben, méginkább nehezítette Mátyás nagyralátó terveinek megvalósulását.
Propagandaháború a déli végeken
Mind a hazai, mind a nemzetközi közvélemény nyomása arra kényszerítette Mátyást, hogy
aktívabban lépjen fel az oszmánok ellen. Egy alkalmat máris elszalasztott: a turkomán Uzun

53 1478-ban békét köt Ulászlóval, aki - III. Frigyes minden erőfeszítése ellenére - támogatja Mátyás törekvéseit a német királyi
cím elnyerésére. Grieger, R.: Filipecz, Johann, Biscof von Wardein. Diplomat und Könige Matthias und Wladislaw. München, 1982.
89-106. o.
54 Grünmann: i. m. 265. o.; Politische Korrespondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus. (Hrsg. v. B. Bronthal W. Wendt) Breslau, 1893-1894. Bd. I. 48-48., 133. o.; Bd. II. 199-200. o.; Fügedi E.: Mátyás király jövedelmei. Századok, 1982. 2. sz.
494. o.
55 „Danach erbot er sich, uns aus besonderer Gunst mit Freudschaft jahrlich 200 ungarische Gulden zu verschreiben, nicht für
Hilfe oder Heeresfolge, sondern er wollte nur unseren Rat, nachdem er das Reich zu Böhmen angenommen hatte.. . Wir rieten ihm
gerne, umsonst seine Verschreibung begehrten wir nicht... (sagend) wir waren keine Söldner." Frigyes szász herceg Albert Achilles
brandenburgi őrgrófnak, 1469. június 17. Haining, E.: Albrecht Achilles, Markgraf von Brandenburg. Hamburg, 1982. 94-95. o.
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Haszán, velencei ösztönzésre, még 1471-ben támadást indított Anatóliában. Mátyás semmit
sem tett, igaz egészen 1475-ig nem is tudott tenni a turkomán nagyúr megsegítésére, pedig egy
kétfrontos háború még II. Mohamednek is komoly gondot jelentett volna.
Jóllehet Mátyás jövedelmei ezidőtájt már megközelítették az évi félmillió aranyforintot, még
1475-ben sem tudott sereget vezetni a török ellen. Húzódozásának indokaként a császár akna
munkáját jelölte meg, aki, mint ezt egy augsburgba küldött levelében írja: „(a császár) a török
segélyt nem a törökök, hanem a magyar király és szövetségesei ellen" kívánja felhasználni.57
Ugyanez a vád ismétlődik a IV. Sixtushoz és néhány más európai fejedelemhez intézett levelei
ben, kiegészítve azzal az egyébként igaz ténnyel, hogy sehonnan semmi számottevő segítséget
sem kap az oszmánok elleni harcban.58
Az 1475-ös év mégsem telt el török harc nélkül. Sikertelen tárgyalási kísérlet után év végére
Mátyás jelentős hadat gyűjt össze és megindul az 1471-ben emelt oszmán erőd, a dunaparti
Szabács ellen. Számos kutató, köztük a nagytekintélyű Tóth Zoltán is úgy véli, hogy ezúttal
Antonio Baduario velencei követ leírása alapján pontos képet nyerhetünk a magyar sereg lét
számáról és összetételéről. Baduario adatai azonban annyira magasak, hogy vagy manipulál
tak, vagy pedig, és ez valószínű, nem erre a hadjáratra vonatkoznak. A jeles diplomata ugyan
is a magyar hadsereg létszámát mintegy másfélszázezer főre becsüli - igaz a morva, sziléziai és
56 Braunmann; i. m. 149-150. o.; Selten: i. m. III. k. 347-358. o.; Werner: i. m. 318-348. o.
57 Fägedi: i. m. 1982. 495. o.
58 Nehring, K.: Quellen zur ungarischen Aussenpolitík in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Bp., 1976. 47. sz. (Klny. a
Levéltári Közlemények XLVII. évfolyamából, Bp., 1976)
59 „Verum cum hortaremus per litteras dominum impreratorem, ut suspensis interim guerris que inter nos habentur mandaret suis
gentibus convenire cum nostris quando adventus Thurcorum sentitur, . . . litteris nostris ne unum verbum quidem respondit." Mátyás
levele Veronai Gáborhoz, szentszéki követéhez, 1480 augusztus. MKL II. k. 44. o. Hasonló szellemben: MKL I. k. 122-123.,
195-196., 318-320., 333-338.; II. k. 90-95. o.; Nehring: Quellen... i. m. 91., 99., 121., 129-, 142., 160., 166., 202. sz.
60 T T 1885. 762-764. o.; Dipl. eml. II. k. 282. o.; Tóth: i. m. 182-183. o.
61 Cseh-morva-sziléziai nehéz lovas

6000

magyar nehéz lovas

10 000

könnyű székely lovas

16 000

erdélyi urak és nemesek csapatai
moldvai lovasság

?
12 000

havasalföldi lovasság

8000

szerb lovasság (a naszádok védelmére)

5000
57 000 lovas

cseh típusú gyalogság
magyarországi gyalogság

10 000

erdélyi nemesek gyalogsága

4000
f

puskások

2000

erdélyi románok

2000

moldvai gyalogság

20 000

havasalföldi gyalogság

30 000
68 000 gyalogos

Összesen - az erdélyi nemesi katonaság nélkül - 124 000 katona!
Az adatok egyik hadjáratra sem illenek: havasalföldiek sem Szabács ostrománál, sem 1480-81-ben nincsenek, a moldvaiak is csu
pán 1480-ban vették ki a részüket Mátyás török hadjáratából. Egyetlen hadjáratot tekintve a magyar, ill. cseh-morva-sziléziai kontin
gens lovasainak és gyalogosainak a számát is sokalljuk, bár megjegyezzük, hogy az ország hadi potenciálja az itt említett 35-40 000
főnél azért magasabb volt.
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román segélycsapatokkal együtt. Egyeden adata jelzi csupán, hogy netán mégis 1475 őszéről
ír, t. i. az általában jól tájékozott Eschenloerrel egybehangzóan a magyar király folyami erejét
330 hajóra becsüli. A sereglétszámot azonban mindenképpen eltúlzottnak tartjuk, 150 000
katonával ugyanis egyfelől valóban meg lehetett volna indulni döntő csatát keresve Mohamed
hadai ellen, másfelől Ausztriát is alig egyeden esztendő alatt térdre kényszeríthette volna.
Magyarország hadi potenciálját Mátyás uralkodása alatt 65-70 000 katonára becsülhetjük, s
ehhez bármiféle segélyhadat és újonnan felfogadott zsoldost is hozzászámítva, legfeljebb
100 000 fős létszámig juthatunk el. A kor ellátási, pénzügyi és vezetési viszonyai azonban
kizárták ekkora fegyveres erő fenntartását és mozgatását. Ennekfigyelembevételévelki kell
jelentenünk, hogy a velencei követ adatait még tájékoztató jellegűnek sem tekinthetjük, s azt is
meg kell fontolnunk, hogy a sereg arányaira nézve le tudunk-e belőlük vonni bárminemű
következtetést.
A hadjárat menete azt látszik indokolni, hogy a király legfeljebb 18-20 000 fős hadsereggel
vonult a török ellen. A hadjárat többször is hangoztatott célja Szendrő várának elfoglalása lett
volna, amit - a király szerint - a Duna jégzajlása akadályozott meg csupán. Véleményem sze
rint ezúttal is Mátyás újabb propagandafogásával állunk szemben, melynek a kortársak és a
későbbi történetírók is hitelt adtak. Szendrő várának, a szerb fejedelemnek egykori székhe
lyének elfoglalása ugyanis feltédenül kiválthatta volna a török nagyerejű ellencsapását, melyre,
a császárral szembeni egyre feszültebb viszonyt tekintve, Mátyásnak semmi szüksége sem volt.
A fegyverszünet idején, tehát törvénytelenül emelt Szabács megvívása azonban semmiképpen
sem borította volna fel a hatalmi status quo-t a déli végeken. A Száva partján épült Szabács
megsemmisítése ugyanakkor a déli végvárrendszer erősítését hozta magával, mivel a török
erősség egyfelől lehetővé tette portyázok beszivárgását a Szerémségbe, másfelől zavarta a közel
fekvő nándorfehérvári vár helyőrségének tevékenységét.
Szabács tehát veszélytelen, ugyanakkor kívánatos hadi célnak tűnhetett Mátyás szemében,
kiostromlása mindenképpen beleillett hadászati elképzeléseibe. A vár ostroma harminchá
rom napig tartott, s egyeden elsietett, veszteséges rohamtól eltekintve, szabályszerűen folyt.
Mátyásnak igaza lett, Mohamed nem indított megtorló hadjáratot Magyarország ellen, helyette
62 T T 1885. 762. o.
63 Eschenloer: i. m. II. 337. o.; T T 1885. 765. o.
64 L. a 61. jegyzetet
65 Gyalékay: Mátyás. . . I. m. 263-264. o. Egyik levelében Mátyás is további tervekről, ill. a zajló Száváról ír: Nisi paucitas aque
primum, glacies exinde, nostrum navalem exercitum prohibisset castrum Smedrii obsidione cingere (MKL I. k. 354-355. o.)
A jéggel Szabácsnál is baj támadt: J a m q u e spes otima est Deo propitio, quod castellum, hoc Sabacz brevi expugnabimus, expectamus
solum ut Savus decrescat, quod itinerato inundatione nimia et fossas casteli repriet." Mátyás az aragóniai követnek, 1476. febr. 3. MKL
I. k. 334. o.
66 Baduario, akinek levelére a szendrői verzió hívei hivatkoznak, nem teljesen megfejthetően írja le az egyes csapatok útirányát és
a hadjárat végcélját: „Come per altre ho dicto, La Maesta Regia manda la zente d'arme per terra e parte delia fanteria verso Transilvania per quattro divese vie per piu comodita da allozamenti et victuilie et minore danno del paese. Per la via d'Alba le zente de arme
Boheme, per Szegedino le Hungari, per Varadino le fanterie Ungherie et per Heget le Boheme et tutti se devano trovar a Siurin". Dipl.
eml. IL k. 282. o. A gondot Heget és Siurin neve okozza, az ellátási és beszállásolási nehézségek miatt négy oszlopra tagolt hadsereg
felvonulása egyébként logikus. Nem valószínű, amit Gyalókay állít (i. m. 264. o.), hogy Siurin, amit bízvást feloldhatunk Szörény-nek,
azaz Severinnek, összetéveszthető lenne Szendrővel, amelyet inkább szláv nevén Smederevónak mondtak akkoriban. Úgy véljük,
Mátyás elszivárogtatta azt a hírt, hogy a sereg valóban Severinbe készül menni, hogy onnan beüssön a Havasalföldre, netán Bulgáriába.
67 IV. Sixtus a vár elfoglalásának hírére valóban 71 000 aranyat küldött Mátyásnak, és a diadal hírét elküldte a keresztény fejedel
meknek. (Galla, F.: Mátyás király és a Szentszék. In: Mátyás emlékkönyv. I. k. 146. o.)
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a hazánkkal hűbéri viszonyban álló Moldvát tűzte ki támadási célul. A megtorló akciót egyéb
ként is inkább az váltotta ki, hogy az előző évben Nagy István fejedelem magyar segélycsapa
tokkal is megerősített serege Vaslui mellett döntő csapást mért Szulejmán ruméliai beglerbég
seregére. A vállalkozás most sem járt nagyobb sikerrel: a moldvaiak újabb nagy győzelmet
arattak az oszmánok felett.
Az ausztriai háború kitörése még inkább háttérbe szorította a déli front jelentőségét Mátyás
hadászati elképzeléseiben. Mindez természetesen nem hozott igazi békét a sokat szenvedett
délvidéki megyékben, az állandó oszmán portyázások továbbra is nyugtalanná tették a végek
életét.
Mátyás minden eszközzel igyekezett elkerülni a kétfrontos háborút és ezzel egyidőben ellen
felei gyengítésére is fel akarta használni a mindig harcra kész oszmán haderőt. 1478 végén tit
kos tárgyalások kezdődnek a szultánnal: Mátyás szívesen kötne ötéves fegyverszünetet, fel
téve, hogy a török csapatok nem háborgatják országa határait és nem zavarják tengeri kereske
delmi útvonalait.
Egyben hallgatólagos megegyezés, egyfajta „ungentiemen's agreement" is született a két
uralkodó között: a horvátországi magyar várőrségek nem állják útját a Belső-Ausztria, netán
Friuli felé igyekvő török portyazoknak, ha azok nem pusztítanak magyar területen.
Mátyás azonban nem bízott új partnerében. Óvatosságra intette, hogy az Ï463 óta folyó
török-velencei harcok, melyek az utóbbi években már egyre csökkenő hevességgel folytak,
végükhöz közelednek. S valóban, 1479 januárjában a háborúban teljesen kimerült Signoria
békét is kötött a Portával. így a szultánnak újabb csapatai szabadultak fel, melyeket akár
Magyarországra is irányíthatott. Mátyás erre is felkészült, több más főúrral egyetemben Váradi
(Rangoni) Gábor egri püspököt is utasította: bandériumával azonnal készüljön fel a török
elleni háborúra.
Ugyanezzel magyarázható az is, hogy megnőtt a király érdeklődése a pápai keresztes hábo
rús tervek iránt is. Constanzio Marenchio már 1478 novemberében Velencéből arról értesíti
Giangaleazzo Sforza milánói herceget, hogy Mátyás a császártól esedékes hadisarcot az oszmá
nok elleni védelemre szándékozik fordítani, majd így folytatja: „Magyarország Felséges Királya
sem békét, sem fegyverszünetet nem köt a törökkel" (N. B. Mátyás portai követe, Dóczi
Péter, ekkor már úton van Konstantinápoly felé! - R. Gy.)72 „s ha a keresztények adnának
neki elegendő támogatást, visszafoglalná Boszniát, ... melynek megszerzése nemcsak Német
országot és Itáliát zárná el a török elől, hanem Horvátország, Dalmácia, egész Szlavónia, Albá
nia és más keresztény tartományok számára is (üdvös lenne)".
A már szinte teljesen levert Uzun Haszán is szerephez jutott Mátyás törökellenes elképzelé
seiben. Egyik IV. Sixtus pápához intézett levelében ugyanis arról számol be, hogy Lőrinc,
antiochiai patriarcha Rómából hazájába visszatérve útba ejtette Mátyás udvarát, aki arra biz68 Iorga, N.: Stefan eel Mare. Bucuresti, 1971. 147-159. o.; Lot: i. m. II. k. 269-275. o.; Babinger: i. m. 279-282. o.
69 Nehring: Quellen. . . I. m. 74. sz.
70 Nehring: Matthias.. . I. m. 131. o.
71 MKL I. k. 425-426. o.
72 „La Maesta del Re d'Ungharia non ha pace, non treuga col Turco, e che se dala Christianita gli fia dato qualche sussidio, conveniente, récupérera la Bosnia, quai spetta a luj, et che per tal imresa o recuperazione non solum fara sicura dal Turco la Germania et Ita
lia, ma piu la Croatia, Dalmatia, tutta la Schiavonia, l'Albania et altre Provincie Christiane." Dipl. eml. II. k. 372. o.

- 18 -

tattá, hogy keresse fel Uzun Haszánt és bírja rá folytassa a harcot, s ne fogadja el az oszmánok
békefeltételeit.73
Bár az eleve kudarcra kárhoztatott diplomáciai erőfeszítések nem jártak eredménnyel, 1479
októberének,eseményei igazolták Mátyás óvatosságát a törökkel szemben: Isza bég - Mátyás
szerint „az anatóliai basa után első ember a törökök között" - nagy hadsereggel, ugyancsak
Mátyást idézve 43 000 törökkel és „minden oláh néppel" Erdélybe tört. A hadjárat célja nem
hódítás, hanem a nemesfémekben felette gazdag tartomány kifosztása volt. Isza bég vállalko
zása azonban nem járt sikerrel: 1479- október 13-án az Aranyos-menti Kenyérmezőnél csapa
tai megsemmisítő vereséget szenvedtek Bátori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán
csatatéren egyesülő hadaitól.75
Mátyás korának eme legnagyobb taktikai sikeréhez két megjegyzésünk kínálkozik. A közép
kori európai hadművészet történetében csak elvétve, mintegy véletlenszerűen találkozunk a
bekerítés, vagy átkarolás rendkívül hatásos manőverével. A magyar hadtörténelem két nagy
bekerítő jellegű diadala - Nándorfehérvár (1465) és Kenyérmező (l479) - sem előre kialakí
tott terv szerint következett be, hanem egyfelől Hunyadi gyors helyzetfelismerése és helyes
döntése, másfelől Kinizsi csapatainak váratlan megjelenése folytán hozott döntő győzelmet a
török felett.76
Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy az oszmánokat sem vesztett csaták, sem el
esett igazhitűek tömegei nem zavarták meg, mivel a birodalomnak még szinte kimeríthetetlen
katonai tartalékok álltak rendelkezésre. Részben ezzel, részben azzal a ténnyel, hogy a török
főerőket 1480-ban Rhodosz sikertelen ostroma kötötte le, s a szultán életművének megkoro
názására, Itália elfoglalására készülődött, magyarázható, hogy Mohamed nem vette fel az elé
dobott kesztyűt. Nem torolta meg a vereséget, sőt 1480 nyarán fegyverszünetet kötött
Mátyással.77
A már korábban kötött titkos megállapodás eredményeként Daud boszniai pasa portyázói
már július hó folyamán akadálytalanul hatoltak át a horvát véghelyek láncán és Ausztriába tör
tek. Visszafelé azonban - nem tudni szultáni parancsra, vagy egyéni kezdeményezésből - a
törökök magyar területen is pusztítani kezdtek. Derencsényi Imre horvát bán csapatai elkéstek
és csak a basa hadának utóvédjét tudták szétszórni.
Az Ausztria ellen készülődő Mátyás gyorsan felismerte, hogy egyszerű fegyverszünettel nem
tudja elkerülni a kétfrontos háborút, nem tudja megőrizni a déli határvidék biztonságát. Ezért
nagyszabású támadóműveletet tervezett és hajtott végre. 1480 novemberében három irányból
73 Nehring: Quellen. . . L m . 91. sz.
74 „Sub conductu Ezebeg, qui post bassam Natolie apud Turcum primus habetur". Mátyás levele 1479- október 22-én IV. Sixtus
pápához. MKL I. k. 450. o.
75 Részletes leírását 1. Bonfini: i. m. 262-270. o. Legújabb feldolgozása: Szakály F.: A kenyérmezei csata. Bp., 1979. 64. o.
76 Barta G.: Nándorfehérvár 1456. Bp., 1985. 248-289. o.; Szakály: A kenyérmezei csata. I. m.- 47-53. o. A tipikus középkori
„bekerítő" ütközet többféleképpen alakulhatott ki: a) új hadsereg megjelenése az egyik küzdő fél hátában, vagy oldalán: Kenyérmező
(1479), Belgrád (1456), Marignano (1515), Bicocca (1522) - kudarccal végződött -; b) lesvetéssel: Antiochia (1116), Hattin (1187),
Nikápoly (1396) - itt érdemes megjegyeznünk, hogy mindig keleti hadvezér hajtotta végre a manővert; c) egyik, vagy mindkét szárny
vereségével: Hastings (IO66), Bouvines (1214), Morvamező (1278) stb.
77 Babinger: i. m. 328. o.
78 Jajcza (bánság és vár) okmánytára. (Szerk. Thallóczy L., Horváth S.) Bp., 1915. CLXVI-CLXXII. o. (Monumenta Hungáriáé
Historica I. /XL./) Dipl. eml. II. k. 436-438. o.
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is támadta a padisah birodalmának szomszédos tartományait: a Havasalföldet István moldvai
fejedelem, Szerbiát Kinizsi Pál, Boszniát maga a király hadai támadták.
A jól megválasztott időpontban és helyes irányokban indított nagyszabású akció teljes sikert
hozott: a moldvaiak elűzték a török hűbéres Basaraba vajdát a Havasalföldről, Mátyás és
Kinizsi csapatai több győzelmet arattak a helyi oszmán erők felett, s elfoglalták és feldúlták a
boszniai szandzsák székhelyét Vrbosznát (Szarajevó) is.
Mátyásnak eme legeredményesebb törökellenes hadjárata azonban nem a határvidéki török
katonaság megsemmisítését, vagy meggyengítését célozta. A középkori „depopulációs" straté
gia egyik mesterművének tekinthetjük - a szó legszorosabb értelmében - mivel teljesen
elpusztították az elfoglalt tartományok minden élelmiszer- és takarmánykészletét, s ráadásul
Kinizsi nagyszámú - Mátyás egyik, feltehetően túlzó levele szerint 60 000 - szerbet telepített át
a megfogyatkozott délvidéki lakosság pódására.
A terv helyességét mutatja, hogy Mátyás uralkodásának hátralevő évtizedében lényegileg
lecsendesült a déli arcvonal; néhány kisebb török portya ugyan továbbra is nyugtalanította a
környező megyék lakosságát, ezeket azonban a Délvidék katonai vezetője, Kinizsi, mindig viszszaverte és erőteljes ellencsapásokkal válaszolt. Mátyásnak ausztriai nagy kalandja során egyszer
sem kellett aggódnia déli határainak biztonságáért.
A török harcok elültét természetesen nem Mátyás mégoly sikeres hadjárata okozta. 1481ben meghalt a „Hódító" s két trónkövetelő - Bajazid és Dzsem - harcolt a hatalomért. Úgy
véljük, itt volt az alkalom a törökök nehéz helyzetének kihasználására és új keresztes háború
szervezésére.
Az esély azonban kiaknázadan maradt. IV. Sixtus és Itália többi fejedelme megriadt a törö
kök otrantói partraszállásától, s nem is gondolt új keresztes hadjárat hirdetésére, Mátyás pedig
Frigyes ellen készült, a török fenyegetést egyelőre nem tekinthette akutnak. Leveleiben állan
dóan azt hangoztatja, hogy készséggel menne a török ellen, de tart III. Frigyes aknamunkájatói.83
Mátyás diplomáciai tevékenysége azonban változadanul élénk maradt. 1483-ban pl. ötéves
fegyverszünetet kötött a győztes II. Bajazid szultánnal, ám ezzel szinte egyidőben támogatásá
ról biztosította, a már Rhodosz szigetére menekült legyőzött Dzsem herceget is.
79 Magyarország hadtörténete. I. m. I. 126-127. o.; Rázsó, Gy.: Die Türkenpolitik... I. m. 46-47. o.;Jajcai oki. CLXXIIICLXXXIX. o. A sikeres hadjáratról maga Mátyás is részletesen beszámolt: MKL II. k. 76-80. o. Magyarul: Magyar humanisták levelei.
254-259. o.
80 Mátyás értékelése a hadjáratról: „Mindezt azért kívántuk tudatni Szentségeddel (IV. Sixtus - R. Gy.), hogy megtudja, mekkora
győzelmekkel ajándékozott meg bennünket az isteni kegyesség, a keresztény világ szerencsés gyarapodására, Szentséged szerencsecsil
laga alatt, egyúttal pedig arra is figyelmeztetjük s kérjük: ne hanyagolja el a súlyos veszedelembe került keresztény világ ügyeit, hiszen
látja, milyen nagy győzelmet adott Isten nagy kegyelme nekünk hitünk ellenségei felett." Magyar humanisták levelei, 257-258. o.
81 Köhler, G: Die Entwicklung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Mitterzeit vom Mitte des 11. Jahrhunderts bis zu
den Hussitenkriege. Bde 1-3. Breslau, 1889- HI/2. 27-185. o.; Smail, R. C: Crusading Warfare. New York, 1952. 67-104. o.; Verbruggen: i. m. 287-295. o.; Rázsó Gy.: A középkori stratégia... I. m. 147-149. o.
82 MKL II. k. 78-79. o.
83 „Fuisset etiam Sua Serenitas contenta satisfactionis diutius expectare et propterea imperialem Maiestatem non molestare, nisi
pro parte imperialis Maietatis et suorum ex aliis multis illatis iniuria provocata non esset et sibi defendendi et se repellendi iniurias
occasio data non fuisset." Károlyi: Adalék. . . I. m. 227. o. Hasonló panaszok: MKL II. k. 164-166., 167-174., 181-191., 200-201.,
209-214. o.; Nehring: Quellen... 107., 109-110., 118., 121., 129., 136., 180. sz.
84 Fraknói: Mátyás... I. m. 293-301. o.; MKL II. k. 247. o.
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Éveken át szívós, ám eredménytelen küzdelmet folytatott Dzsem megszerzéséért. Egyedül ő
ismerte fel a herceg személyének fontosságát, a többi fejedelem, beleértve IV. Sixtus, majd
1486-tól VIII. Ince pápát is, csupán kisstílű diplomáciai manőverekre használták e jobb sorsra
érdemes, szerencsétlen herceg személyét.
Jó helyzetfelismerését az ellenfél, a török is igazolja: 1486-ról írva az egyik török krónikás
arról számol be, hogy néhány pasa háborút kezdeményezett Magyarország ellen, de leszavaz
ták őket, mondván: amíg Dzsem él, veszélyes hadakozni Magyarország ellen, mert ki tudja,
hány híve él még a birodalomban, s azok felkelést támaszthatnak. Valóban az egyeden euró
pai ország, amely határos volt az oszmán birodalommal, és elegendő erővel bírt volna ahhoz,
hogy Dzsem felkelését támogassa, az éppen Mátyás Magyarországa volt.
Bár nem tartozik szorosan tárgyunkhoz, meg kell jegyeznünk, hogy nem kis mértékben
Mátyás is hibáztatható a Dzsem akció kudarcáért. Németföldi hódításaival és új itáliai kapcso
lataival - a Nápoly és Milánó szövetségesévé vált Velencével és a pápasággal szemben - elide
genítette magától az európai fejedelmeket, köztük korábbi legfőbb politikai támaszát, a pápát
• 87
IS.

Mátyás lényegében elégedett lehetett török politikájának eredményeivel. Korán felismerte
azt a tényt, hogy az Oszmán Birodalom nem támadható, a keresztény népek nagy összefogá
sára nem számíthat, saját erői legfeljebb a labilis erőegyensúly megőrzéséhez elégségesek.
Ugyanakkor azt is látta, hogy passzív védelemmel nem tud ellenállni az oszmánok állandósuló
felmorzsoló stratégiájának. A megoldást, bár csak ideiglenes jelleggel, az erős várrendszerre
épült, mozgó hadsereg támogatását is élvező, korlátozott célú, az aktív védelem fogalmába
még beleillő támadások jelentették. E téren Zsigmond utódának bizonyult, aki elsőként
ismerte fel a török birodalom erényeit és fogyatékosságait.
E módszerrel végeredményben többet ért el, mint amire számítani lehetett. Nemcsak meg
őrizte országa határait, hanem több fontos vár - Jajca, Szrebenik, Szabács stb. - elfoglalásával
tovább erősítette a létfontosságú déli védővonalat.
Azt azonban természetesen nem állíthatjuk, hogy Mátyás törökellenes stratégiája tökéletes
lett volna. Két jelentős alkalmat hagyott kihasználatlanul az oszmán hatalom meggyengítésére:
Uzun Haszán támadását 1471-72-ben és a Mohamed halála után fellépő trónviszályt 1481-ben.
Ám egyik esetben sem arról volt szó, hogy Mátyás nem ismerte volna fel az adódó alkalom
kínálta lehetőségeket. Velence, főleg Negroponte 1469-es eleste után, követei útján állandóan
85 Levelek Dzsem ügyében: MKL II. k. 246., 299-300., 304. o. A szerencsétlen herceg életét feldolgozta: Thuasne, L.: Djem-sultan. Paris, 1892.
86 „A szultán (II. Bajezid - R. Gy.) visszatért Konstantinápolyba, s ott időzött egy ideig, majd leveleket és hírnököket küldött a
birodalom minden részébe, s elrendelte mind a ruméliai mind az anatóliai csapatoknak, hogy Magyarországra törjenek s ama királyság
népeit megzabolázzák. Amikor Szófiába értek, összeült a vezírek tanácsa, Bajazid nagyjai óvakodtak a magyarországi hadjárattól.. .
(mondván): nem egységes a birodalom népe, sokan még Dzsem szultánhoz húznak, aki Itáliában él, s nem lehessen tudni, mi történik
(ha kitör a magyar háború)" Anonymus Hanivaldensis Krónikája. In: Der fromme Sultan Bayezid. Die Geschichte siener Herrschaft
nach den altosmanischen Chroniken des Oruc und des Anonymus Hanivaldanus. (Hrsg. v. R. F. Kreutel) Graz-Köln, 1978. 201. o.
(németül).
87 Uzun Haszán követei már 1471-ben felkeresték a pápát, s itt felvették a kapcsolatot az európai fejedelmek megbízottaival,
jelenti 1471. április 26-án Gherardo de Collis milánói követ Velencéből: „De Ungaria non glie altro, lo imperatore ha prolongata la
diéta fine a sancto Johanne, lo Orator del Re di Polonia in siemá con quello de Usom Cassam sono iti al Papa per scaldarlo ala impresa
contro lo Turco et sono stati bene instructi da questa Signoria ha ordinato et facto uno ambbassadore a Usom Cassam." Dipl. eml. II.
k. 214. o. Velence támogatást kér Mátyástól a török ellen: 137-138., 139-140., 154-155., 155-157., 163-167., 177., 194-195. o. stb.
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ösztökélte a királyt a török elleni fellépésre, utalva a karamán emirátus és Uzun Haszán moz
galmaira. 1473-ban pedig maga a turkomán fejedelem követei kersték fel Mátyás visegrádi
udvarát.
Mohamed halála után - egy ragusai jelentés szerint - az egész Balkán arra várt, hogy Mátyás
megindítsa hadait a zavarokban elmerült Török Birodalom ellen.
Mátyás mégsem mozdult s ennek okait távolabbi összefüggésben kell megvizsgálnunk. Az
okot a király megváltozott politikai és stratégiai irányvételében lelhetjük fel: a magyar hadsereg
főerői 1468 után szinte állandóan nyugaton harcoltak, s ez nem tette lehetővé, hogy a déli
fronton aktívabb legyen, mivel állandóan attól kellett tartania, hogy nyugati ellenfelei hátba
támadják.91
Ma „felülnézetből" esetleg indokoladannak tarthatjuk félelmét, ám ha beleéljük magunkat
Mátyás helyzetébe, ez a fenyegetés nagyon is reálisnak tűnt. Sem IIL Frigyes, sem IV. Kázmér
de facto nem ismerték el Mátyás királyi címének jogosságát, azzal pedig nagyon is tisztában
kellett lennie, hogy „a kereszténység védelmének" magasztos eszméje még egyeden uralkodót
- önmagát is beleértve - sem akadályozott meg abban, hogy megtámadjon más, netán éppen a
török ellen harcoló keresztény országokat.
A nagy vállalkozás - kísérlet Ausztria meghódítására
Mátyás és III. Frigyes viszonyát, az 1460-as évek második felének rövid szövetségesi viszo
nyától eltekintve, állandó feszültség, kölcsönös bizalmatianság, fenyegetés és fenyegetettségi
érzés jellemezte. 1 Mindkét fél egymás országának megszerzésére tört, egymást kölcsönösen
békeszegéssel, aknamunkával és jogtalan agresszióval vádolva. S már elöljáróban meg kell
jegyeznünk, hogy ebben mindkét uralkodónak tökéletesen igaza volt.
E sajátos helyzet következtében természetes, hogy a magyar és az osztrák történetírás érté
kelése teljesen ellentétes egymással. A magyar historikusok döntő többsége Mátyásban, nem is
alaptalanul, az utolsó nagy nemzeti királyt, a hőst látja, aki csupán önvédelemből és a keresz
ténység védelmében tört Frigyes hatalmára, míg az osztrákok Frigyest ártadan, jámbor áldozati
báránynak tekintik, aki kétségbeesve és sikertelenül igyekszik védekezni Mátyás machiavellista
fondorlatai és erőszakos hadai ellen.
88 Dipl. eml. II. k. 288. o.
89 Jajcai oki., 62. o.
90 „O quantus honor esset regi Hungáriáé, qui cum duobus scilicet imperatoribus et duobus item regibus bella gerere consuevit et
nunquam eum flectere et ad ipsorum voluntatem attrahere potuerunt." Mátyás válasza 1482. Junius 6-án a szász hercegek felszólítására,
hogy egyesült erővel harcoljanak a török ellen. Nehring: Quellen. . . I. m. 160. sz.
91 Nehring: Matthias. . . I. m. 191-192. o.
92 A két uralkodó viszonyát találóan jellemzi Bonfini: „Matthiam ferunt post duarum obitum uxorum imperatoris filiam pro
coniuge postulasse; Caesarem quasi hominis humilitatem aspernatum non modo hune récusasse, generum, sed per contentum, nescio,
quid insolentia respondisse." Bonfini: Rerum Ungaricarum Decades. Tom. IV. 73. o.
93 „Es ist zu bezeifeln, ob diese Eroberungspolitik Corvins richtig und für Ungarn vorteilhaft war... Statt alle Kraft darauf zu ver
wenden, diesen grausamen Feind zu Boden werfen.. ., sucht er billige Lorbeere in einem kaum verteidigten Land." Hantsch, H.: Die
Geschichte Österreichs. Wien, I960. Bd. I. 195. o.
„Mátyás háborúi ezért, legalábbis részben (nézetünk szerint nem kis mértékben) úgy foghatók fel, mint a királyság biztonságát, függet
lenségét és mozgási szabadságát nyugatról fenyegető veszély elhárítására tett kísérletek." Elekes L: A középkori... I. m. 259- o.
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Az állandó háborúskodás okairól is eltérnek a vélemények: az osztrák szerzők, csupán a
nyolcvanas évek helyzetét tekintve, Mátyás hódító törekvéseiben látják a háború indítékát, s
hajlamosak megfeledkezni az 1450-es évekről, amikor is Frigyes óhajtotta fegyverrel megsze
rezni magának a magyar trónt.9
A magyarok pedig, nem is egészen jogtalanul, az önvédelmi harc mellett egy, az oszmánok
elleni védelem szempontjából létfontosságú dunavölgyi nagyhatalom alapítóját látják Mátyás
ban.93 Rendkívül érdekes, és a középkori gondolkodás alapos ismeretére vall Kari Nehring
véleménye, aki Mátyás támadókedvét az uralma legalitásáért küzdő parvenü magatartásából
vezeti le.9 Nem csekély mértékben egyetértünk vele, csupán azt sajnáljuk, hogy nem mélyítve
el jobban elemzését, megrekedt e fontos résztényező megragadásánál.
Kíséreljük meg a kortársak véleményének meghallgatását, bár ebből sem nyerhetünk telje
sen tiszta képet. Frigyes motivációi ugyan szembeszökőek: mint jó Habsburg és konok,
kitartó jellem, minden eszközzel ragaszkodott a bécsújhelyi szerződésben lefektetett utódlási
jogaihoz, még ha nem is tudta ezeket a gyakorlatba átültetni. Mátyásnál más a helyzet, leve
leiben pusztán önvédelmi szempontokhoz ragaszkodik, valódi szándékait nem árulja el. Váradi
Péter kalocsai érsek bebörtönzését is azzal indokolja, hogy túl sokat tudott legtitkosabb csá
szárellenes terveiről.98
Vizsgáljuk meg, mit írnak a magyar krónikások Mátyás osztrák háborújáról. Thuróczi rövi
den elintézi a kérdést: Mátyás azért háborúskodott „mivel megvolt rá a jó oka". Bonfini már
érdekesebb dolgokra hívja fel a figyelmünket. „Most (l477-ben - R. Gy.) a sérelmek miatt,
talán nem is akaratlanul fordította fegyverét a ... császár ellen, gondolva, minthogy kisebb az ereje,
azzal szemben nagyobb sikerrel harcolhat. " (Kiemelés tőlem - R. Gy.) Tipikus középkori gon
dolat, éppen ezért nagyon is valószínűen hat. Majd így folytatja: Megértette azt is, hogy
Magyarország parasztosságát, városokban való szegénységét könnyen ellensúlyozhatja, ha had
dal foglalja el Ausztriát. „Nem mondom, hogy ez váltotta ki a háborút" - teszi hozzá óvatosan
- „de állítom, hogy akadályul nem szolgálhatott." Ebben a gondolatban is sok igazság rejlik.
Úgy véljük, a felsorolt indokok összessége többé-kevésbé elárulja Mátyás osztrák háborúi
nak mozgatóerőit, akkor is, ha ő maga csupán sérelmeit hangoztatja, s „igazságos háborúról"
beszél. Motivációit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

94 „Az Olmützben tartósan megállapított cseh-magyar hatalom - úgymond - ék gyanánt mélyen belenyúlt a német nemzet tes
tébe, melyet a két harcias nép részéről a legnagyobb veszély fenyegetett. Mátyás Ausztriában tönkretette a császári hatalmat, szövetség
ben állott Franciaországgal, . . . híven támogatta őt a Szentszék... Sőt, számos német fejedelem kereste kegyeit... Immár Németor
szág keleti részében is uralkodói állást foglalt el." Droysen, H.: Geschichte der preussischen Politik. I. m. II. k. 319. o.; Fraknói:
Má,tyás. . . L m . 274. o.
95 Fraknói: Mátyás. . . L m . 401. o.; Teleki P.: Mátyás király. In: Mátyás emlékkönyv, I. k. 5-12. o.;Joó T.: Mátyás és birodalma.
Bp., 1940. 148-149. o.
96 Nehring: Matthias. . . L m . 194-201. o.
97 Hoffmann, A.: Kaiser Friedrichs III. Beziehungen in den Jahren 1458-1464. Breslau, 1884. 17-19. o.; Kurz, F.: Oesterreich
unter kaiser Friedrich dem IV. Bde 1-2. Wien, 1812. I. 68-69. o.
98 Fraknói V.: Egyháznagyok a magyar középkorból Bp., 1917. 245-246. o.
99 Bonfini: i. m. 216. o.
100 Uo.
101 Thúróczy J.: A magyarok krónikája. (Chronica Hungarorum) (Ford. Horváth J.) Bp., 1980. 422. o.
102 Bonfini: i. m. 238-239- o.
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1. Törekvés a bécsújhelyi szerződés megváltoztatására. A nyolcvanas években ugyanis egyre
nyilvánvalóbbá vált, hogy nem lehet törvényes utóda, s minden eszközzel biztosítani kívánta
törvénytelen fia, Corvin János koronáját a Habsburg örökösödési igényekkel szemben.
2. Valóban tartott attól, hogy nagy török támadás esetén Frigyes hátbatámadja, s mint ezt
már többször is láttuk, Mátyás mindig kerülte a kétfrontos harcot, s így kihasználva a török
passzivitást, teljes biztonságot óhajtott a nyugati határon is.
3. Igaza van Bonfininak, amikor azt állítja: Mátyás országához akarja csatolni a gazdag oszt
rák városokat. A hódítás, országának és saját dicsőségének és gazdagságának ilyetén növelése
egyetlen fiskalista szemléletű középkori uralkodótól sem volt idegen. Mátyás valóban nagy
birodalom kiépítésén fáradozott. Hogy mennyire vezették a törökellenes védelem szempont
jai, azt ma már bajos megmondanunk. Véleményünk szerint ez semmiképpen sem lehetett
döntő szempont számára: a lehetőség adott volt és ezt minden különösebb meggondolás nél
kül ki lehetett használni. Paradox módon mégis azt állítjuk, hogy ezekben az évszázadokban «
törvényszerű volt, éppen a török fenyegetés miatt, a nagy dunai hatalom kialakítására való
törekvés. Nem Mátyásé az első kísérlet, s azt is hozzá kell tennünk, hogy ez később, a Habs
burgok jogara alatt, meg is valósult. Mátyás ezirányú terveiben tehát nem feltédenül irreális
kalandorpolitikát, hanem egy történelmi szükségszerűség - esedeg öntudadan - megvalósítási
kísérletét kell látnunk.
4. A politikai erővonalak rossz felmérése. Mátyás ugyanis abban bízott, hogy a birodalmi
fejedelmek nemcsak, hogy nem támogatják a Habsburgokat, hanem mellé is állnak a Frigyes
elleni harcban. Abban is reménykedett, hogy a burgundi örökség megtartása miatt Miksa
főherceg sem tud szorult helyzetben lévő atyjának segíteni. Ezek a remények csak részben vál
tak valóra: a birodalom ugyan csekély támogatást nyújtott Frigyesnek, s Miksa is csak a béke
tárgyalások alatt tért vissza Ausztriába, de az 1486-os frankfurti birodalmi gyűlés mégis Miksát
és nem Mátyást választotta német királynak, s legjobb esetben semlegességet tanúsítottak
törekvéseivel szemben.
5. Végezetül, de nem utolsósorban: jó hadsereggel rendelkezett, melynek képességeit
kamatoztatni kellett, s erre a gyenge, szinte önálló tartományokra szabdalt Ausztria felettébb
alkalmatos célpontnak ígérkezett.
A következő kérdés amelyet sokan felvetnek: mennyire voltak reálisak Mátyás ausztriai
hódító tervei? ítéljük meg ezt saját korának szemszögéből. A középkorban az ellenséges ország
- és fegyveres erői - hiányos ismerete, valamint a saját lehetőségek túlértékelése folytán a ráció
ritkán nyilvánult meg magában az előkészítésben, inkább csak a hadjáratok, csaták és ostro
mok vezetésében jelentkezett. Nézzünk néhány, mai szemmel elrettentő példát: Vilmos nor
mandiai herceg esetét, aki alig tízezernyi emberrel Anglia meghódítására indult és csak Harold
király türelmedenségének köszönhette hastingsi győzelmét és angol királyságát, vagy a keresz
tes hadjáratokat, amelyek óriási távolságokat leküzdve, nagy túlerejű ellenféllel szemben is tar
tós, bár időleges sikerekhez vezettek, végül nézzük III. Edward és V. Henrik példáját, akik
néhány száz lovassal és pár ezernyi gyalogos íjásszal csaknem meghódították az akkori Európa
legnépesebb és legerősebb hadseregével bíró országát, Franciaországot! Végezetül, vajon előre
látta-e VIII. Károly francia király, mikor 1494-ben megindult vélt öröksége, Nápoly meghódí
tására, hogy ebből a könnyelmű kalandból több mint fél évszázadon át húzódó, európa
méretű háború válik?
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A példákat hosszasan sorolhatnánk, míg végül arra a megállapításra jutnánk, hogy Mátyás az európai háborúk nagy többségéhez viszonyítva - jól megtervelt, kellően előkészített és irá
nyított háborút viselt.
Háborúját diplomáciailag is igyekezett előkészíteni: Lengyelországot a Német Lovagrenddel
tartotta sakkban, Ulászló cseh királyt rábírta arra, hogy ne avatkozzék be a császár oldalán,
megnyerni, vagy legalább is semlegesíteni óhajtotta a német fejedelmeket is.103 Már gyakorlati
lag szövetségesének tekinthette a császár korábbi itáliai támaszát, Milánót is, Velencéről
viszont tudta, hogy Friuli és Isztria miatt ellenséges viszonyban van a Habsburg Ház tiroli ágá
val. Azzal is teljesen tisztában lehetett, hogy Frigyesnek nincs pénze arra, hogy elegendő kato
naságot sorakoztasson fel ellene.
Az első, 1477 júliusában indított Ausztria elleni támadás nem igényelt különösebb katonai
előkészületeket. A 17 000 főnyi - 10 000 gyalogosból, 5000 könnyű- és 2000 nehézlovasból
álló - magyar sereg Győrnél gyülekezett, majd Bécs irányában támadásba lendült. Először
Hainburg, majd több más alsó-ausztriai vár alig egy hónap alatt a magyar csapatok kezébe
került. Bebizonyosodott az is, hogy a császár nem képes mezei hadat toborozni a magyarok
ellen, csupán várai helytállásában bizakodhat. A hadjárat döntő szereplői a cseh Jan Zeleni
vezette huszárok voltak, akik állandó mozgásukkal, rajtaütéseikkel teljesen megbénították Fri
gyes amúgy sem túlzottan harcvágyó csapatait.
A háború a keresztény fejedelmek közbelépésére már szeptemberben véget ért: Frigyes elis
merte Mátyás cseh királyságát, s még 100 000 arany sarc lefizetésére is kötelezte magát.
Mátyás tehát elérte kitűzött célját, sőt még ennél többet is. Meggyőződvén a császár hatal
mának gyengeségéről, most már egész Ausztria elfoglalását tervezte. Ürügy bőven akadt, s a
magyar uralkodó találékony fantáziája ezeket bőségesen kamatoztatta. Az osztrákok határsérté
sei, a magyar fegyverszállítmányok lefoglalása Augsburgban, a sarc késedelmes fizetése, mind
alkalmul szolgált az újabb hadjárat erkölcsi megalapozására.105
Az újabb támadás néhány évet váratott magára. Mátyásnak előbb rendeznie kellett a déli
határvédelem biztosítását, (1. fentebb az 1480-8l-es török hadjáratot), személyi és anyagi for
rásokat kellett gyűjtenie - a lakosság jelentős adóztatása árán, mivel esetenkint évente négyszer
is beszedte a rendkívüli hadiadót - és tovább kellett folytatnia diplomáciai erőfeszítéseit Fri
gyes elszigetelésére.
Végül alkalmas casus belli-t is kellett találnia. Ez sikerült is, mivel 1481 nyarán, a nemrégiben
Frigyeshez átállt esztergomi érsek, Johannes Beckensloehr csapatai Szapolyai Imre hadára
támadtak. A formális hadüzenet ugyan csak a következő év márciusában került a császár
kezébe, de a csatározások már 1481 őszén megindultak. Mátyásnak csak részeredményeket
sikerült diplomáciai síkon elérnie, mivel maga mellé állította Bernhard von Rohr salzburgi
1Ö3 Grieger: i. m. 81-106. o.; Nebring: Matthias... I. m. 117-132. o.; Fraknói V.: Mátyás törekvései a császári trónra. Bp., 1914.
(Értekezések a történeti tudományok köréből. 23. k.) 9. o.
104 Fraknói V.: Mátyás... I. m. 267-269. o. Kiadta Chmel,].: Zur Geschichte des Königs Matthis von Ungarn. Elf Dokumenten
aus dem Originalurkunden. Archiv zur Kunde österreichischen Geschichtsquellen. Wien, 1848. II. k. 117-119. o.
105 „Quia vero diu multumque tardatum est, et nos cognovimus sicut et antea presagiebamus, imperatorem solita cunctatione de
industria continue in dies negotia protrahere,... non possumus sine alicujus criminatione prosequi contra ilium negotia nostra."
Mátyás levele Urban lOrsini teanoi püspökhöz, 1482. március. MKL II. k. 210. o.
106 Nehring: Quellen... I. m. 102., 107., 110. sz.; Grieger: i. m. 177-182. o.
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érseket, de sem Albert Achilles brandenburgi őrgrófot, sem a szász hercegeket nem tudta
• 107

megnyerni.
A támadás még január első napjaiban megindult, körülzárták, majd kilenc hónapig ostro
molták a fontos hainburgi határvárat. A harcok lassan és módszeresen folytak. A cél ezúttal
már nem portyázás, elrettentés, vagy zsákmányolás, hanem hódítás volt, melyet Bécs megvívá
sával kívánt megkoronázni a magyar uralkodó. Az ostromok azonban rendkívül sokáig elhú
zódtak - Hainburg mellett Brück, Klosterneuburg és Wiener-Neustadt is hónapokig tartotta
magát - de ezt az előnyt a császár krónikus pénzhiánya miatt képtelen volt a maga javára
kamatoztatni.
A magyar huszárok egyébként is blokád alá vették a még szabad osztrák várakat, s meggá
tolták, hogy az osztrákok összevonják szerény haderőiket.
Mátyás óvatossága is hozzájárult a hadműveletek elhúzódásához. 1482 végén pl. kivonult
Ausztriából, hogy ostrom alá vegye az évtizedek óta osztrák uralom alatt sínylődő Kőszeg
várát. Jellemző a király sokoldalúságára - s egyben tüzérségének gyengeségére, hogy a várat
végül is nem fegyverrel, hanem pénzzel vette meg parancsnokától.
A következő év lényegében Brück an der Leitha ostromával telt el. Bécs keleti kapujának
védelmét maga a császár is létfontosságúnak ítélte, annyira, hogy - nem érezvén magát bizton
ságban - Linzbe, majd Passauba helyezte át székhelyét.
Brück eleste után a másik kulcsvár, Korneuburg került sorra: ha elvész, Bécs teljesen elszige
telődik a külvilágtól. A veszélyt Frigyes is felismerte és 1200 katonát, legjobb kapitánya Hans
Wulffersdorfer vezetésével, a vár felmentésére küldött. Május 11-én a vár alatt zajlott le a
háború legnagyobb és legfontosabb nyílt csatája. Az osztrák csapatok először visszavetették a
Dabis z Cernahora és Dávidházi István vezette magyar sereget, de elérvén a magyar tábort,
azonnal zsákmányolni kezdtek. A rend felbomlott, s ezt a tapasztalt Cernahora azonnal kihasz
nálta. Váratlan ellencsapást mért az osztrákokra és teljesen szétszórta csapataikat. A vereség
ellenére Korneuburg még hat hónapig tartotta magát, védői csak december 3-án nyitották
meg kapuit az ostromlók előtt.
Akkor már Bécs és Bécsújhely kivételével egész Alsó-Ausztriát Mátyás uralta, s mellettük
még számos stájer és karintiai helységet is bevettek a magyar király hadai.
Bécs sorsa hamar beteljesedni látszott. Januárban már meglehetősen szoros ostromgyűrű
húzódott Frigyes fővárosa körül, s csak a Dunán át lehetett némi utánpódást a városba bejut
tatni. Frigyes újabb segélyért folyamodott a birodalmi fejedelmekhez, ám fáradozásait csekély
siker koronázta. Még legkitartóbb híve, a brandenburgi őrgróf is csupán annyi pénzt küldött,
hogy abból három hónapra kétszáz zsoldost lehetett felfogadni.
Bécs azonban Wulffersdorfer vezetésével még tartotta magát, noha a városban éhínség
támadt, s a polgárok, akik sohasem kedvelték túlságosan Frigyest, elégedetlenkedni kezdtek.
Hosszas tárgyalások után 1485. június 1-én Bécs kapui i§ feltárultak Mátyás katonái előtt.
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Nehring: Matthias... I. m. 111-127. o.
Brno, Statný Arhiv, Misc. z 15-16 s. 139Schober: i. m. 146-150. o.; Tótb: i. m. 231-234. o.
Schober: i. m. 147. o.
Nehring: i. m. 161-162. o.; Haining: i. m. 103. o.
Schober: i. m. 163-164. o.; Ackerl.} I.: König Mathias Corvinus. Ein Ungar der in Wien regierte. Wien, 1985. ÖBV 86. o.
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A magyar sereget is megviselték a kemény ostrom viszontagságai. Egy, különben a magya
rokkal szemben barátságos szemtanú, Johannems Tichtel bécsi orvos naplójában elég siralmas
képet fest Mátyás bevonuló katonáiról.113
Bécset Mátyás véglegesen országához kívánta csatolni. Már április 6-ra összehívta az alsó
ausztriai rendi gyűlést, megerősítette, sőt gyarapította Bécs. városi kiváltságait.11
A háborúban mindkét fél teljesen kimerült. Ezután Mátyás már csak egy katonai sikerrel
büszkélkedhetett: csapatai több mint egy esztendős ostrom után 1487 augusztus 17-én Bécsúj
helyi is hatalmukba kerítették.
A teljesen hatalmát vesztett Frigyes azonban ennél sokkalta jelentősebb diplomáciai győzel
met aratott: a frankfurti birodalmi gyűlés i486, február 16-án német királynak kiáltotta ki
Mátyás ellenjelöltjét, Miksa főherceget. 13
A harcok ezután teljesen ellanyhultak, az sem élénkítette fel az események egyre lassuló
folyamatát, hogy Albert szász herceg vezetésével birodalmi segélyhad indult a császár támoga
tására, ám óvakodott felvenni a harcot Mátyás csapataival és rövidesen eredmény nélkül távo
zott. Megindultak a béketárgyalások is: december 16-án a birodalmi hadak és Mátyás fegyver
szünetet kötnek, ezzel lényegében - Mátyás haláláig - véget értek az ausztriai harcok. A törté
netírás általában úgy véli, hogy Mátyás azért nem folytatta ausztriai hadjáratát, s kezdett tárgya
lásokat a birodalomba visszatérő Miksa főherceggel, mivel csapatai eljutottak a teljesítőképes
ségük végső határáig, s országát is tönkretették a háborús terhek. Ami az állítás második felét
illeti, ezzel többé-kevésbé egyetérthetünk. A hadseregre történő utalással azonban semmiképp.
A bécsújhelyi seregszemle lelkendező leírása, az ott parádézó és bonyolult harcalakzatokat
bemutató mintegy húszezer katona, még ha az udvari történetíró Bonfini szokásos túlzásait is
figyelembe vesszük, nem ezt látszik bizonyítani.
Az is az állítás ellen szól, hogy Mátyás a következő évben jelentős, tisztán lovasokból, tehát
drágábban megfizetett katonákból álló sereget küld a glogaui háborúba, mely Wilhelm Tettauer és Hans Haugwitz vezetésével Thomaswaldau mellett 1488. július 28-án döntő győzel
met aratott a felkelő sziléziai hercegek nagyrészt cseh zsoldosokból toborzott hada felett. S
ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy a későbbi „Fekete Sereg" ezekből a zsoldosokból tevődött
össze, akkor meg kell kérdőjeleznünk a magyar hadsereg állítólagos gyengeségéről alkotott
véleményeket.
Kísérlet egy újabb politikai fordulatra?
Mátyás passzivitását, úgy véljük, nem katonai, hanem politikai okok idézték elő. A háború
folytatásának immár semmi értelme sem volt, Béccsel együtt Ausztria legértékesebb területei a nemesfémekben gazdag Tirol kivételével, melynek meghódításával a nagy távolság miatt
amúgy sem kísérletezhetett - már a fennhatósága alá tartoztak. A frankfurti birodalmi gyűlésen
113
114
115
116
117

Tichtel, ].: Tagebuch. (Hrsg. o. Th. G. Karajan) Wien, 1855. 48-49» o.
Nehring: Quellen... i. m. 172. sz.
Fraknói V.: Mátyás törekvései... i. m. 89-93. o.
Bonfini: i. m. 322-324. o.
Tóth: i. m. 278-284. o.
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elszenvedett vereség és a hazai trónöröklés rendezedensége, valamint a bonyolult itáliai szövet
ségi rendszerbe történő bekapcsolódása új politikai - és katonai - irányvonalat tett szüksé
gessé. Ezzel magyarázható, hogy a jól vezetett és sikeres háború után béketárgyalásokat kezde
ményezett. Bár ősi ellenségével, az öreg és makacs Frigyes császárral sohasem lehetett volna
megegyezni, a fiatal, rugalmas, atyjánál lényegesen jobb képességű Miksa főherceggel ígéretes
tárgyalások kezdődtek, melyeket csak Mátyás korai és váradan halála szakított meg.
Mátyás - kellő váltságdíj ellenében - még Ausztriáról is lemondott volna, ha ezzel biztosít
hatja törvénytelen fia trónralépését. Maga is „alacsony származású" lévén, könnyen előre lát
hatta a tizenhét esztendős Corvin János várható nehézségeit, s ki akarta kapcsolni legfőbb
vetélytársát, a bécsújhelyi szerződés értelmében magát magyar trónörökösnek tartó Frigyes
(vagy inkább már Miksa) ellenjelöltként való fellépését.
Ebbe az új politikába szervesen beletartozott a török probléma újjáértékelése is. Váradanul
érdeklődni kezdett VIII. Ince keresztes háborús tervei iránt, s mint láttuk, maga is kidolgozott
egy elméletben reálisnak tűnő változatot. Szívesen fogadta az új pápai legátus, Angelo Pecchinoli, ortai püspök látogatását, bár a pápa keményen megdorgálta, hogy még nem békült ki a
császárral és nem áll készen a következő évben megszervezendő keresztes hadjáratra. A legátus
nagyszabású tervet hozott és keresztény fejedelmek, mindenekelőtt VIII. Károly francia király
ígéreteit; a tervben az ultramontán seregek mellett Mátyásnak jutna a főszerep. A támadás célja
természetesen Konstantinápoly visszafoglalása lenne a már ismert háromirányú támadással:
északról Mátyás és a császár csapatai, Albániából a nyugati fejedelmek hadai lépnének akcióba,
a tengerről pedig egy egységes velencei-nápolyi-pápai hajóhad támadna.
Mátyás helyzete sajátosan alakult ezekben az években: nem engedhette meg magának, hogy
a szokásos propagandafogásokkal térjen napirendre a kérdés felett. Nemzetközi elszigeteltsége
és fiának ingatag trónigénye egyaránt azt követelték, hogy mihamarább egy legalább Szabácsméretű akciót hajtson végre a török ellen, feltéve, ha kap valamelyes segélyt. Ugyanakkor a
másik oldalról is be kellett biztosítani magát - és fiát -, ezért újabb öt évvel meghosszabbította
a Fényes Portával korábban kötött fegyverszünetet. Mivel azonban távozott az élők sorából,
nem tudjuk, mennyire változtatott volna politikáján, s aktívabb lett volna-e a török ellen.
Összegzésként megkockáztathatjuk azt a megállapítást, hogy Mátyás a kor ádagát messze
felülmúló sikeres hadvezér, elsősorban stratéga volt, s úgy véljük, hogy a kor színvonalát, szo
kásait és elvárásait tekintve terveit sem ítélhetjük - korabeli mértékkel mérve - irreálisnak.
Minden szomszédjával sikeres háborúkat vívott, országból egyeden helységet sem vesztett el,
sőt jelentősen megnövelte annak területét és katonai potenciálját.
S mégis jogos az a véleményünk is, hogy ezek a hódítások homokra épültek: a nagy király
halála után odavesztek, az ország hatalmi súlya és gazdasági ereje egyaránt meggyengült.

118 „Item prefatus nuntius nomine sue Sanctitatis dicet" - utasítja a Szentszék az 1489 októberében Mátyáshoz küldött Pecchiolini
ortai püspököt - qoud liced sua Maiestas ad tutellam Christianorum religionis contra impérium nephandum Turcorum, quam sua celsitudo pro animi sui magnitudine et fidei fervore communa sibi semper cum sede apostolica esse credent, in qua supra suam unexpugnabilem propugnaculum et murum et munitissimum propugnaculum evisceratis etiam operibus exhibuerit, ita ut nullaadhortatione et
excitatione indigere credatur" Archivio Segreto Vaticano. Arm II. Tom. 56 f 166. Róma, 1489. szeptember 18.
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Mátyás félsikereinek, illetve kudarcainak általában az a magyarázata, hogy országa erejét
felülmúló feladatokat kívánt megoldani, s ez a lakosság teherbíró képességét már meghaladta.
Mindezzel egyetértve még egy eddig elhanyagolt tényező káros hatására szeretném felhívni a
figyelmet. Ez pedig az időtényező volt, amelyet a középkori katonák és politikusok sohasem
tudtak igazán értékelni. Mátyást mind saját bizonytalan helyzete, mind az országát fenyegető
veszélyek állandóan cselekvésre ösztökélték. Ezért kellett szinte állandóan foglalkoztatnia had
seregét, ezért bocsátkozott gyorsan, egymást követve, nem kellően előkészített politikai manő
verekbe. Ahhoz viszont, hogy gyors sikereket érjen el, hiányzott a katonai erő, a szilárd és biz
tos anyagi és társadalmi bázis.
Mohó, hódító politikája, kétes diplomáciai manőverei viszont elidegenítették magától a feje
delmeket, akik „alacsony" származása miatt amúgy sem tekintették Mátyást magukkal egyen
rangúnak. Az általános bizalmadanság és nyílt ellenszenv méginkább megnehezítette a dol
gát, feladatai megoldásához még nagyobb erőket kellett igénybe vennie, még nagyobb terhet
raknia az amúgy is elégedetien lakosság roskadozó vállaira.
Az időhiány és a rendelkezésére álló erők elégtelensége többször is nehéz helyzetbe sodorta,
egyik vállalkozását sem tudta véghezvinni, meg kellett állnia félsikereknél, s újabb, egyre koc
kázatosabb vállalkozásokba fognia. Diplomáciai és katonai tehetségének - és nem kis részben a
körülmények szerencsés alakulásának - köszönhetően sohasem kellett kétfrontos harcot vív
nia, amire nem is lett volna képes. Ugyanezzel magyarázható azonban az is, két jó alkalmat is
elmulasztott az ország biztonsagát igazán fenyegető egyeden ellenség, a török ellen - itt ismét
1471 és 1481 kiaknázadan lehetőségeire kívántunk rámutatni.
Mátyás életművének nagy tragikuma éppen abban rejlik, hogy akarva-akaratian jó irányban
indult el az ország erősítése felé vezető úton, mivel csak egy egységes erős állam állhatta útját
az oszmán előretörésnek, s a szükséges erőtöbbletet nem lehetett pusztán belső erőforrásokra
építve megszerezni, csupán területszerzéssel, vagy két - netán több - ország egyesítésével.
Ehhez a rendkívüli feladathoz pedig hazánk erőforrásai egyeden emberöltő alatt semmiképpen
sem bizonyulhattak elégségesnek. S mindezek az embert és nemzetet próbáló erőfeszítések
nemcsak hogy nem érték el a kívánt eredményt, hanem - nagyrészt a rendelkezésre álló idő és
a megfelelő utód hiánya miatt - visszájukra fordultak, nem erősítették, hanem éppenséggel
meggyengítették hazánk ellenálló erejét. A nagy király halálát követően a hódítások elvesztek,
s az ország kivérezve, kifacsarva, reménytelenül várta sorsának beteljesedését.

119 A soha létre nem jött keresztes hadjárat megszervezése érdekében nagyarányú diplomáciai levélváltás folyt, amely fellelhető a
Vatikáni Titkos Levéltár (Archivio Segreto Vaticano) Misc. Arm. II. 56. kötetében (161 fr-170 fv., 194 fr-201 fr., 371 fv-387 fr.)
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Gyula Rázsó
STRATEGICAL PLANS OF KING MATTHIAS
AND THE REALITY
Summary
One • of the basisc criteria of the succeslulness of a feudal king was the effective
strategy and in this field King Matthias compelled the admiration of either his
contemporaries or the posterity.
King Matthias's military successes can be explained partly with his excellent
army, partly with the possibilities given by the favourable situation in foreign
policy. The passivity of the Turkish Empire and the relative weakness of the neigh
bouring countries — Austria and Bohemia — made possible for him to carry on
active though defensive strategy against the Turks and offensive strategy on
the West. On the basis of contemporary estimation his strategical plans were real;
through today's eyes they seem to be extreme.

Gyula Rázsó
DIE STRATEGISCHEN PLÄNE VON MATTHIAS
UND DIE REALITÄT
Resümee
Eines der grundlegenden Kriterien für den erfolgreichen feudalen Herrscher
stellten seine militärischen Leistungen dar. Matthias fand auch in dieser Hinsicht
sowohl bei den Zeitgenossen als auch bei der Nachwelt Anerkennung.
Seine zahlreichen Kriege sind teils mit seiner ausgezeichneten Armee, teils mit
den Möglichkeiten zu erklären, die durch die günstig scheinende außenpolitische
Lage geboten wurden. Die Passivität des Osmanischen Reiches und die relative
Schwachheit seiner Nachbarn — Österreichs und Böhmens — ermöglichten ihm,
gegen die Türken eine defensive Strategie und gegen den Westen eine Offensive zu
betreiben. Seine Pläne sind mit dem zeitgenössischen Maßstab gemessen für real,
bei heutiger Betrachtung für übertrieben zu halten.
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ZARNÓCZKI ATTILA

FEGYVERZET, KATONAI FELSZERELÉS,
HADSEREG MAGYARORSZÁGON
HUNYADI MÁTYÁS KORÁBAN

A magyar hadtörténeti kutatás már számtalan tanulmányt, monográfiát szentelt nagy kirá
lyunk hadseregének. Ezek a munkák azonban jórészt a hadsereg szervezetével, történetével,
csatáival foglalkoznak. Igen kevés az olyan munka, mely a fegyverzetre és a felszerelésre is
bővebben kitérne. Elenyésző azoknak a száma, amelyek a hadtörténeti szempontok mellett
fegyvertörténetieket isfigyelembevesznek, és összevetik a fennmaradt tárgyi anyagot az írott
források adataival. Legjobb tudomásom szerint még nem történt kísérlet sem a hazai, sem a
külföldi feldolgozásokban arra, hogy Mátyás hadseregének fegyverzetét a fegyvernemi tagoló
dás alapján megvizsgálják és fegyvertörténeti szemszögből világítsák meg.
Mátyás korának hadszervezeti-fegyverzeti változásai igen nehezen érthetők a Zsigmond-kori
újítások felvázolása nélkül. Az első harcérintkezések a törökkel világossá tették, hogy a nyugati
1 Szeretnék köszönetet mondani Temesváry Ferencnek, hogy az MNM anyagával és baráti tanácsaival segítségemre volt, valamint
Hatházi Gábornak, az István Király Múzeum korabeli anyagának rendelkezésemre bocsátásáért. A fotókat Németh Ferenc, a Hadtörténeti
Múzeum munkatársa készítette. Szívességét ezúton is köszönöm.
A szépszámú feldolgozás közül a leghasználhatóbbak: Tóth Zoltán: Mátyás király hadügyi politikája, Bp., 1912. (Továbbiakban:
Tóth, 1912); Uő,: Mátyás király idegen zsoldosserege Bp., 1925. (Továbbiakban: Tóth, 1925); Uő.: A huszárok eredetéről. HK 1934.
129-196. o. (Továbbiakban: Tóth, 1934); Vő.: A hadviselés átalakulása. In: Magyar Művelődéstörténet. (Szerk.: Domanovszky István)
II. k. Bp., 1939. (Továbbiakban: Tóth, MM); Gyalókay Jenő: Mátyás király a hadszervező és a hadvezér. Mátyás király Emlékkönyv.
(Szerk.: Lukinich I.) Bp., 1940. I. 229-308. o. (Továbbiakban: Gyalókay, 1940); Rázsó Gyula: Mátyás zsoldosseregének hadművészeté
ről. HK 1958. 117-147. o. (Továbbiakban: Rázsó, 1958); US.: A zsoldosság gazdasági és társadalmi előfeltételei és típusai Magyaror
szágon. HK 1962. 160-218. o. (Továbbiakban: Rázsó, 1962); Uő.: Die Feldzüge des Königs Matthias Corvinus in Niederösterreich
1477-1490. Wien, 1973. (Militärhistorische Schriftenreiche); Uő.: Una strana alleanza, Firenze, 1973.; Uő.: Kísérlet az állandó zsol
doshadsereg létrehozására. (1458-1490) In: Magyarország hadtörténete. (Főszerk.: Liptai Ervin) Bp., 1986. 111-132. o. (Továbbiak
ban: Mo. hadtört.)
A telekkatonaságra: Borosy Imre: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Bp. 1971. (Továb
biakban: Borosy, 1971)
2 A két alapvető magyar fegyvertörténeti kézikönyv jellegéből következően csak érinti a kérdést. Szendrei János: A magyar hadtör
ténelmi emlékek az ezredéves kiállításon. Bp., 1896. (Továbbiakban: Szendrei, 1896); Kalmár János: Régi magyar fegyverek. Bp., 1971.
(Továbbiakban: Kalmár, 1971) Szendrei János két összefoglalása (Mátyás korának hadi emlékei. In: Magyarország Történeti Emlékei
az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. I. /Szerk.: Czobor Béla - Szalay Imre/ Bp.-Bécs, [19OI]. 171-200. o. /Továbbiakban: Szendrei, MTE/ és Magyar hadiélet. In: Magyar Műkincsek II. Bp., 1898. 73-158. o.) tárgyi tévedései, romantikus megközelítési módszerei
miatt jórészt használhatatlan. Nagy Géza rengeteg adatot tartalmazó monográfiája jórészt csak a tárgyfejlődést vizsgálja. Nemes
M. - Nagy G.: A magyar viselet története. Bp., 1900. (Továbbiakban: Nemes-Nagy, 1900) Jeles középkoros hadtörténészünk, Tóth Zol
tán foglalkozik ugyan néhány idevágó problémával, átfogó elemzést azonban nem ad. (L. az 1. jegyzetpontot). Ugyanez mondható
Gyalókai Jenő munkájáról. (L. az 1. jegyzetpontot) A külföldön lévő fegyvereket Szendrei János írta le. (HK 1893. 92. o.; 266. o.; 377. o.:
- HK 1917. 328. o.; - HK 1918. 33. o.; 186. o.; - HK 1922-23. 269. o.; - HK 1924. 285. o.; - HK 1927. 210. o. Míg a Mátyás nevéhez
fűződő darabokat Kalmár János ismertette. HK 1975. 530-552. o. (Továbbiakban: Kalmár, 1975) A Mátyással kapcsolatba került fegy
verek forrásait Balogh Jolán tette közzé kimeríthetetlen gazdagságú feldolgozásában A művészet Mátyás király korában. I—II. Bp., 1966.
(Továbbiakban: Balogh, 1966.) A korszak egyes fegyvertípusairól még jó néhány tanulmány jelent meg, ezek felsorolásától azonban
t-l tekintek.
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mintájú harcmodor nem elégséges a török fékentartásához. Különösen égetővé vált a kérdés a
nikápolyi csata után, amikor egyértelművé vált, hogy a lovagi hadsereget ki kell egészíteni egy
viszonylag nagy létszámú - elsősorban íjász - könnyűlovas réteggel. Az 1397-es temesvári
országgyűlés rendelkezéseiben már megjelenik ez a törekvés.
A XV. század első harmadában Zsigmond országosan rendezi a honvédelem kérdését.
1433-ban kiadott hadiszabályzatában hangsúlyozza, hogy a felkelőknek legalább íjuk legyen és
szabályozza a jobbágyok után kiállítandó katonák fegyverzetét is. Két évvel később decretumá
ban megerősíti a hadiszabályzatban leírtakat. Zsigmond egy olyan jól felszerelt nagyobb lét
számú hadsereget akart létrehozni, amelynek gerincét a páncélos lovasság adja és mellette sze
rephez jut a könnyűlovasság is. Konstantinápoly elfoglalása után csak erősödött ez a folyamat.
V. László 1454. évi decretumában hatalmas hadsereg felállításáról intézkedtek, ahol a lovasok
mellett már a gyalogosok is megjelentek, ami már megfelelt az új fejlettebb hadvezetési elvek
nek.
A Mátyás által véghezvitt változtatások alapjai már a korábbi korszakban kialakultak. Az ő
érdeme nem annyira az újítás, hanem a szükséges intézkedések következetes végrehajtása
volt.3
Hunyadi Mátyás a kor színvonalán álló, jól vezetett, fegyelmezett, a feladatok megoldására
alkalmas hadsereget hozott létre, amely minőségileg - mind fegyverzeti, mind hadrafogható
sági szempontból - Európa egyik legjobb fegyveres ereje volt.
A belső, állandó magot a mintegy 30 000 fős nehézlovas, könnyúlovas és gyalogos zsoldo
sokból és a szintén nehézlovas királyi bandériumból álló sereg adta, amely mellett állandónak
kell tekinteni a tüzérséget, a dunai hajóhadat és a királyi várakat őrző katonaságot is. Ennek az
„állandó" hadseregnek a létszáma időszakonként változhatott ugyan, de felépítése, a fegyver
nemek aránya nem. Mellettük a főpapi-főúri bandériumok, a nemesi felkelés, a telekkatona
ság, a városok és kiváltságos népek, valamint a hűbéres tartományok csapatai szerepeltek alkal
manként.
Maga Mátyás is ezt a „belső magot" tekintette igazi hadseregének. Ez világosan érzékelhető
Veronai Gáborhoz írt leveléből, amelyben ismerteti hadseregének szervezetét. Hasonló szer
vezést írt le Bonfini is a bécsújhelyi szemlével kapcsolatban.5
A fő fegyvernem a nehéz páncélos lovasság, amely csatadöntő fegyvernem és önállóan is
képes feladatát végezni. A könnyűlovasság, bár sokszor a nehézlovasság kiegészítőjeként jön
csak számításba, ebben a korban már jelentős szerephez jut, olyannyira, hogy Mátyás maga is
3 Knauz Nándor, az 1397-iki országgyűlés végzeménye. Magyar Történelmi Tár III. (1857) 216-217. o.; Kovachkb M. Gy.: Suppl.
ad Vestigia comitiorum. I. Buda, 1798. 374. o. és köv. o.; Corpus Iuris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi törvénycikkek.
Bp., 1899. 246. o., és 318. o., (Továbbiakban: MTT); Borosy, 1971, 15-18. o.; Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarorszá
gon. Bp., 1984. 102-133. o.
4 Mátyás király levelei I—II. (Szerk.: Fraknói Vilmos) Bp., 1895. II. k. 104-110. o. (Továbbiakban: Mátyás kir. lev.)
5 Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades. (Ediderunt I. Bogel et. B. Iványi et. L. Juhász) Lipsiae, 1936. Dec. IV. Lib.
VIII. 101-103. (Továbbiakban: Bonfini). Nagyon jó leírás a felállításról és a fegyvernemekről: „In utroque eorum duo validissima
cataphractorum equitum agmina collocavit, digessit turmatim, duo quoque alia in medio statuit; his etiam militum agmina interiecit.
In primo horum ordine gravis armature pedites, deinde hastatos, sagittarios, ferentarios ceterosque levis armature milites rite disposuit. In tertio acie triarii presidebant et extrema signa tuebantur. Item ante utrunque cornu duas velitum alas intendit, qui quidem
ordinem servabant, tanta pernicitate prepollentes, ut aves cursu adhibere posse viderentur."
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kiemeli fontosságát levelében. A harmadik fő elem a gyalogság. Több részből tevődik össze.
A páncélos és pajzsos egységek kizárólag védelemre szolgáltak, míg a könnyűlovasság és a pus
kások támadásra. A pajzsosok és a páncélosok szabályos erődöt alakítanak a könnyűfegyverzetűek és a puskások körül. A puskával felszereltek a hosszú töltési idő miatt nyílt csatában
kevésbé használhatók, szerepük főként ostromkor jelentős, mint ahogy tulajdonképpen a gya
logságé is. A sereget harci és hadtáp szekerek, valamint tüzérség kísérte.
Az etnikai megoszlás fegyvernemek szerint változott. A nehézlovasság főként csehekből,
lengyelekből, németekből, magyarokból állt. A könnyűlovasság magyar, székely, rác, moldvai.
A gyalogság cseh, lengyel, német, svájci, magyar, erdélyi. A tüzérek főként csehek és németek,
míg a naszádosok többsége rác és magyar. Ez a vegyes etnikai összetétel rányomta a bélyegét
a hadsereg fegyverzetére is. A katonák magukkal hozták megszokott fegyvereiket. Elképzelhe
tetlen, hogy - főként a hivatásos harcosok - az évtizedek alatt hozzájuk nőtt fegyvereiktől
megváltak volna és más fegyverzetre tértek volna át.
Ezért nyugodtan állíthatjuk, hogy Európa legtöbb fegyverfajtája megtalálható Mátyás csapa
tainál.
Az erőteljes nyugati orientáció mellett számolnunk kell keleti hatásokkal is, ha nem is olyan
mértékben, mint Mohács és főként 1541 után.. Az biztos, hogy a XVI. századra kiteljesedő
török befolyás gyökerei a Zsigmond és Mátyás kori érintkezésekben keresendők. Szerepet ját
szott ebben egyrészt a török harcmódhoz való alkalmazkodás igénye, másrészt - bár korsza
kunkban csak igen kis mértékben - a kereskedelmi és a hadi úton bekerült fegyverzet is. Ezek a
fegyverek jórészt a főúri fegyvertárakban lelhetők fel. A századfordulón Ippolito d'Esté leltá
raiban például jó néhány török fegyver előfordul.
A király legtöbbször német területről és Velencétől vásárolt, bár az utóbbi sokszor nem
jutott el az országba. Mátyás gyakran ajándékba is kapott fegyvert, természetesen ezek a had
sereg szempontjából elhanyagolhatók. Kisebb mennyiségű fegyver bekerülhetett az országba
Perzsiából és Egyiptomból is a követjárások révén. A magyar főnemesség is külföldön,
főként Nürnbergben szerezte be fegyvereit.
A tanulmány a továbbiakban a fegyvernemi megoszlás és a hadkiegészítés rendje szerint
követi a csapatok fegyverzetét. Terjedelmi okok miatt főként a katonák egyéni felszerelésével,
fegyvereivel foglalkozunk. Háború esetén ezek kiegészültek a hadiszertárakból.13
6 A szövegből kitűnik, hogy külön rendként szerepelteti, őket igen tetemes fizetséggel. Mátyás kir. lev., 107. o.
7 V.o.: Bonfini, Dec. IV. Lib. V. 14-15.; Mo. hadt. 113. o.; Tóth, 1925. 32-33. o.; uő.: 1934. 142. o.; Szentkláray Jenő: A dunai
hajóhadak története. Bp., 1885. (Továbbiakban: Szentkláray, 1885) A svájci csapatokra: A. Ph. Segesser: Die Beziehungen der Schweizer
zu Matthias Corvinus. Luzern, 1860. (Továbbiakban: Segesser, I860); Tóth, 1925. 113-114. o. Meglepő módon osztrák keresztesek is
szolgáltak Mátyás seregében, bár harci értékük igen csekély volt. V.o.: Mátyás kir. lev. L, 231. o. A zsoldosok kiegészítését elsősorban
Sziléziából oldotta meg. L.: Politisch Korrespodenz Breslaus im Zeitalter König Matthias Corvinus. (Hrsg. B. Kronthal-H. Wendt)
Bde 1-2. Breslau, 1893-94. (Továbbiakban: Krontbal-Wendi)
8 Nyáry Albert: A modenai Hyppolit-codexek. Sz Vl(l982) 287-305. o. és 355-376. o. (Továbbiakban: Nyáry, 1872)
9 Teleki József: A Hunyadiak kora. Pest, 1853-1857.1-XII. k. (X-XII. Okmánytár.) XII. k. 112-113. o., (Továbbiakban: Teleki)
Magyar Diplomáciai Emlékek Mátyás király korából. 1458-1490. (Szerk.: Nagy Iván és Nyáry Albert) I-IV. k. Bp., 1875-1878. I. k.
272. o., 276. o., 283. o., 339- o., III. k. 50. o. (Továbbiakban: Dipl. Emi.) Az Eyczinger István által lefoglalt velencei szállítmányra 1.:
Mátyás kir. lev. I. 155-159. o.
10 Pl. Modenából: Dipl. Emi. III. 174. o., 223. o., 227-228. o. 240. o.
11 Balogh, 1966. I. 469. o.
12 Granasztói György: A középkori magyar város. Bp., 1980. 184. o.
13 Általában tüzes nyilat, tüzes golyókat, nyársat, csépet, puskaport, tüzérségi felszerelést vételeznek. Tóth, 1912. 38. o.
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A korszak legfontosabb fegyvernemét a nehézlovasok képezték. A kortársak véleménye sze
rint az igazi katona a páncélos lovag, aki fegyverzetében taktikájában a XV. századra érte el fej
lődésének csúcsát. Mátyás páncélos lovasságának magvát a cseh-lengyel-német zsoldosok és
a királyi bandériumok jelentették. Ez az állandó elem egészült ki alkalmanként a főpapi-főúri
bandériumok nehézlovassággal és az igazán jómódú megyei nemességgel. Amennyiben lehe
tősége volt, főként a zsoldosokat vette igénybe. Létszámuk a nagyobb hadjáratoknál is megkö
zelítette a magyar nehézlovasokét. Az 1475-ös velencei jelentés szerint a török ellen készülő
seregben 6000 idegen zsoldos és 10 000 magyar páncélos lovas volt. Ulászló uralkodásának
első évében a nehézlovasok döntő többségét a zsoldosok adják. Tubero leírása szerint 6000
cseh és 1000 magyar szolgált a királyi seregben. Az egész sereghez viszonyítva azonban
viszonylag kisszámú a nehézlovasság. Szervezetéről, tagozódásáról keveset tudunk.
A zsoldosok - származásuktól függetlenül - a nyugati értelemben vett lovagi harcmódot
követték. Jól felszerelt, fegyelmezett katonák. Velük egyenértékűek a királyi bandérium tagjai.
1474-ben a lengyel hadjáratban a zsoldosok mellett ők adják a sereg zömét, Viktorin herceget
is ők fogták el. A főúri-főpapi nehézpáncélosok és a jómódú nemesek lovagi fegyverzete,
fegyelme elmaradt a királyi seregétől. A rendkívül drága felszerelést a királyon kívül csak kevés
főúr engedhette meg magának, a közép- és kisnemesek közül pedig gyakorlatilag senki.
A XV. század második felének páncélos lovasa a nehéz, a testet teljesen beborító ún. góti
kus vértezetet viselte. A teljes lemezes vértezet a század első harmadára jelent meg, bár nálunk
igen szívesen kombinálják sodronyos vértezettél is.1
A korszak páncélzatának egyik tipikus példáját szolgáltatja Mátyás Bécsben őrzött gótikus
vértezete. Tudjuk, hogy 1468-ban Mátyás Zsigmond osztrák főhercegtől kapott egy vérteze
tet. Valószínűleg ez a páncél azonos a Bécsben őrzött példánnyal. Mühlauban készült és lehet
séges, hogy Thomas von Ulm készítménye.
Mellvértjét csúcsba futó rátéttel erősítették meg, így egyben mozgatható is. A század első
felétől a mellvas golyó alakban kidomborodik, a gyomorszáj tájékán két, vagy több egymásra
14 A kortársak élesen elkülönítik a páncélos lovagot a másfajta fegyverzetű katonától. Ulászló 1492. évi decrétumában: „ . . . pro
una medietate armigeri, pro alia autem levis armatúráé vulgo huzarones nuncupati, esse debeat. MTT, I. 492. o.
A lovasság - elsősorban a nehézlovasság - szerepét hangsúlyozza Cenovi Vlček szabályzata is: F. Frauenholz: Entwicklungeschichte
des deutschen Heerwesens. München, 1937. II/2. 133-143. o. (Továbbiakban: Frauenholz), v.o.: Tóth, MM, 228. o.; Rázsó, 1958.
128. o.
15 A zsoldos lovasok főként a felvidéki „bratrik"-ból szerveződtek, majd kiegészültek más nyugat- és kelet-európai zsoldosokkal
is. A felvidékre: Tóth-Szabó L.: A cseh-huszita mozgalom Magyarországon, Bp., 1917.
A sziléziai németekre: Kronthal-Wendt, i. m.; Eschenloer: Geschichte der Stadt Breslau. (Hrsg. v.J. Kunisch) Breslau, 1827-1828. A
svájciakra: Segesser, i. m.; Dipl. Emi. III. 10. o.; Rázsó, 1962. 206. o. A magyar zsoldosrétegre: Rázsó, 1962. 177-201. o.; uô.: 1958. 123.
o.; Dipl. Emi. III. 38. o.
16 Item huomini d'arme Boemi, Moravi et Slesiti ha 6000 homini d'arme . . . Ôváry Lipót: I. Mátyás király szárazföldi és vízi had
erejének leírása.. . Magyar Tört. Tár 1885. 763. o. (Továbbiakban: Ováry, 1885); Tubero: Comentarii de rebus suo gestis. (Ed. I. G.
Schwandtner) Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. Bécs, 1746-1748. II. 175-177. o. (Továbbiakban: Schwandtner)
17 A problémát részletesen kifejti: Rázsó, 1958. 128-219. o.
18 Tóth, 1912. 19. o.; uő.: 1925. 136. o., 185. o.; Elekes L.: Hunyadi hadserege. Bp., 1952. 5-6. o.; Rázsó, 1958. 130. o.
19 Kalmár, 1971. 283. o.; G. C. Stone: A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armour. New York,
1961. 30. o., (Továbbiakban: Glossary), Nemes-Nagy, 1900. 138. o.; A. Grosz: Der Harnisch. Wien. 1925. 13-22. o.
20 Mátyás köszönőlevele közölve: Mátyás kir. lev. I. 234. o. A páncél történetére és azonosítására: A. Lhotsky: Die Geschichte der
Sammlungen. Festschrift des Kunsthist. Museums. Wien, 1941-45. II. 1. 68. o.; Kalmár J.: Arch. Ért. 78 ( l 9 5 l ) 48-50. o.; uő.: 1975.
535. o.; uô.: 1971. 290-292. o.; Balogh, 1966. I. 455. o.
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csúsztatott lemezből alakították ki. Mátyás mellvasához hasonló példányt őriznek Bécsben egy
augsburgi készítésű teljes vértezet darabjaként. Egyik változatát láthatjuk Tarczay Tamás sír
kövén. A mellvasak jobb oldalán a lándzsa megtámasztására szolgáló csuklós kampó volt fel
csavarozva. A hátvasak is tagoltak és formájukban igazodnak a mellvashoz. Ilyen az MNM
egyik példánya is: acélból készült, formáját a test vonalához igazították. Alsó felén nagy
méretű, kúpos szegecsfej található. Húzott szövetet utánzó bordákkal díszítették. Általában
bőrszíjakkal kapcsolták őket egymáshoz.
A mellvashoz rákozott csatakötény kapcsolódik, amelynek szegélyezése áttört. A XV. szá
zad közepétől alkalmazták. A korai formák kevésbé tagoltak. Később a combok felé meg
nyúltak és középen kivágás keletkezett, amit sodronyvérttel fedtek el. Mátyás korában általá
ban 3-4 darabból állították össze. Sokszor egész mélyen lehúzódott a combra.
A mellvashoz kapcsolódott a rákozott vállvas, ehhez pedig a sima lemezből készült felső
karvas. A szabadon maradó hónaljat sokszor felcsatolt koronggal védték, mint Szapolyai Imre
páncélján is látható. Nála a korong viszonylag nagyméretű, rozettaszerű. Hasonló hónaljvédő
korong látható Máriássy Félix sírkövén, Hunyadi János Thuróczy Krónikában lévő ábrázolá
sán, valamint Mátyás bautzeni emlékművén és Kinizsi Pál síremlékén is.
A felső karvasat általában rákozottan rótták össze, míg az alsó sima, vagy bordázott. A XV.
század derekáig fennmaradt a bőrkönyök. Mustrája alapján ilyen bőrkönyököt sejt Holl Imre
az egyik kályhacsempén ábrázolt lovag páncélján. Mátyás korára ä könyökvédő nagymére
tűvé vált és vagy hegyes, vagy pillangószerű lesz. Néhány területen fantasztikus méretűvé
növekedett. Angliában Robert Stauton donningtoni sírkövén látható egy ilyen, szinte már
komikus példány.
A kezet vaskesztyű takarta. A csuklót és a kézfejet védő részt lemezből alakították ki, míg az
ujjakat bőrkesztyűre varrt vaspikkelyekkel védték. A század végére már olyan kesztyűket is
készítettek, amely jóformán a kéz teljes mozgását képes követni. Az ujjpercek találkozásánál
általában bütyköket képeztek ki, míg közvetlenül a csukló felett, a mozgathatóság miatt, rákozottá alakítják. 9

21 Das Wiener Bürgerliche Zeughaus. Wien, 1977. 79. o. 19. kép. (Továbbiakban: Das Wiener)
22 Tarczay Tamás sírkövét közölte: Csorna József, Turul, 1890. 39. o.; Nemes-Nagy, 1900. XIV. t. 1.; Szendrei, MTE, 187-188. o.;
Szendrei, 1896. 94. o. A korabeli európai mellvért formákhoz lásd.: G. F. Laking: A Record European Armour and Arm. London, 1920.
I. 248. kép. (Továbbiakban: Laking) - A hátvas leltári száma: MNM 55.3123. Tévesen mellvértként közölve: Temesváry Ferenc: Fegyver
kincsek, díszfegyverek. Bp., 1982. 53. o., 11. kép. (Továbbiakban: Temesváry, 1982) A nyomdahibára Temesváry Ferenc hívta fel a
figyelmemet, szívességét ezúton is köszönöm.
23 Lásd. pl.: Das Wiener.. ., 79. o. 18. kép; I. Wilhelm badeni őrgróf síremléke:/. H. Hefner-Alteneck: Waffen. Ein Beitrag zur
historischen Waffenkunde. Graz, 1969. 34. o., (Továbbiakban: Hefner-Alteneck); E. Wagner-Z. Drobná-]. Durdik:Tracht, Wehrund
Waffen. Praha, 1957. Teil. II. Taf. 62. 1. (Továbbiakban: Wagner-Drobna-Durdik)
24 Rapport, 3-4 (1979) 134. o. 6. kép.
25 Divald Kornél: Szepesvármegye művészeti emlékei. Lőcse, 1906. 101-103. o. XX. t. (Továbbiakban: Divald, 1906); Szendrei,
MTE, 188-189. o.; A. Ruttkay: Umenie kované v zbraniach. Bratislava, 1978. 98. o.; Szendrei, 1896. 113. o.; Galavics Géza: Kössünk
kardot a pogány ellen. Bp., 1986. 1. kép, 2. színes kép; Kalmár 1971. 71. kép.
26 Nemes-Nagy, 1900. 139. o.
27 Holl I., Arch. Ért. 110(1983) 219. o., 38. kép.
28 / . Hewitt: Ancient Armour and Weapons in Europa. Graz, 1967. III. 469. o. 84. kép.
29 Jó példákat szolgáltat: Hefner-Alteneck, 36-37. o. 58. t.
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A lábszárat alul és felül sima lemezből készült vértezet védte, de előfordult lemezekből
összeállított is. Mátyás páncéljánál a combvért felső része rákozott. A lábfejet vassaru fedte,
amelyre hosszú vascsúcsot csatoltak fel. Ez a nyújtott saru főleg német területen volt divatos, a
század végére azonban megjelentek a félköríves ún. „medvetalp" alakú papucsok is.
A fejet ún. „salade" sisak védte, amelyhez kiegészítőként a mellvashoz kapcsolt állvért is
hozzátartozott. A típus a vassalap (vaskalap) leszármazottja. Kialakulását a XV. század első
harmadára tehetjük.31 Általánosságban két fajtáját különböztethetjük meg. Az egyik típusnál
az arcrész zárt, a másiknál mozgatható. Ezentúl különbséget tehetünk a tarkóvédő faroknyúl
vány kiképzése alapján is. Olasz, francia, német területen fejlődtek ki az egyes alakváltozatok.
Német területen - és nálunk is - jórészt mindegyik forma megtalálható. Kiképzése nem cél
szerű, mert nyitottsága miatt a harcos arcának egy részét nem takarta el, mégis, a következő
század elejéig divatban volt. Hiányosságait az állvért beiktatásával küszöbölték ki. Ez általában
követi az áll vonalát, alsó része a mellvérthez kapcsolódik. Felső része sokszor mozgatható és
vastag hornyot képeztek ki rajta a sisak illesztése miatt.33 A harang csak az arc felső részét és a
fejtetőt fedte. A fejtetőn alacsony borda futott végig. A század vége felé a tarkóvédő megnyúlt
és sok esetben egymásra csúsztatott, szegecselt vaslemezekből készítették.
Az MNM két példánya jól mutatja a főbb jellegzetességeket. Mindkettőnél magas a sisakha
rang, tetején lapos taréjjal. A nyakrész hosszú csúcsba fut, de nem rákozott, a szemnyílás kes
keny. A különbség az a két darabnál, hogy az egyiknek gúla alakú szegecs körül elforgatható
arcvértje van, míg a másik zárt. Ennél a homlokrész jóval domborúbb és a sisak jobban igazo
dik az emberi fej formájához. Általában megfigyelhető, hogy a zárt sisakokat jobban a fejhez
igazítják. A „visier" rögzítését, hogy csata közben ne csapódjon fel, az áll fölött lévő biztosító
szemölccsel oldották meg. A tarkóvédő rész felső vonalán legtöbbször szegecsfejek sorakoz
nak, sokszor díszesek, amint ez jól látható például egy Bécsben őrzött délnémet darabon. A
„visier"-t forgató gombokat a szebb példányokon nagyméretűvé, díszessé képezték ki.37
Nálunk főként a német területre jellemző változatok divatosak, de bekerültek sisakok Európa
más részéből is. Kimondottan a nehézpáncélos lovassághoz kapcsolódik, néhány ábrázoláson
gyalogosan lévő harcosokon is látható, de páncélzatuk miatt valószínű, hogy ezek lóról szállt
katonák. Használták a tornavértezetekhez is.
30 Nemes-Nagy, 1900. 139-140. o.; W. Boeheim: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig, 1890. 118-119. o. (Továbbiakban: Boeheim,
1890); Kalmár, 1971. 291. o. Ilyen medvepapucsos vassaru látható pl. az 1499-ben elhunyt Szapolyai István síremlékén is. Divald,
1906. 101-103. o. XX. mell.
31 Kalmár, 1971. 267. o.; Temesváry, 1982, 17. o.; H. Mül/er-F. Kunter: Europäische Helme. Militärverlag der DDR. é.n. 31-32. o.
(Továbbiakban: Müller-Kunter); Boeheim, 1890. 39-42. o.; Nemes-Nagy, 1900. 141. o.
32 Glossary, 536. o. 1-6. kép, 687. kép; Laking II., 1-56. o. The Complete Encyclopaedia of Arms and Weapons. (Ed. by L.
Tarassuk-Cl. Blair) London, 1982. (Továbbiakban: Tarassuk-Blair); CI. Blair: European Armour, London, 1958. 110. o., - 110-112.
kép. (Továbbiakban: Blair, 1958).
33 Jól látható pl. az egy nürnbergi munkán: Müller-Kunter, 329. o. 69. kép; Hefner-Alteneck, 35. o., 55. t.
34 MNM 55.3121, 55.3122; Temesváry, 1982. 53. o., 10. kép; Kalmár, 1971. 269. o. 33. kép.
35 L. erre: Müller-Kunter, 329. o., 69. kép, 71. kép.
36 Das Wiener, 84. o., 40. kép.
37 L. egy későgótikus teljes páncélzat sisakján: uo.: 79. o., 19. kép.
38 Pl. lengyel ábrázolásokon: bár buzogánnyal, illetve csatabárddal és számszeríjjal felszereltek, de inkább lovasok. M. Biskup:
Trzynastoletnia wojna z zakonem Krzycachim. 1454-1466, Warszawa, I960. 60. o.; Z. Zygulsky, WKK. 26(1984) 92. o., 33. kép;
hasonló: Müller-Kunter, 68. kép.
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A vértezet alá, a hézagok elfedésére, sodronyinget viseltek.
A XV. század kevésbé tehetős lovagjai, a lovas íjászok, számszeríjasok viselték a brigantint.
Pikkelyeit tetőcserépszerűen egymásra szegecselték, vagy szorosan egymás mellett helyezked
tek el. Ez a lemezsor a fegyverkabát bélése. A külső rész bársonnyal bevont, melyen a lemezek
összetartására szolgáló szögfejek sorakoztak. Viselete kényelmesebb, mint a lemezvérté így
békeidőben is használták. A század közepén a mellre és a hátra nagyobb vaslapot helyeztek.
Előfordul csontlapos változat is. A fémlapokat ónozták. Főként a lengyelek kedvelték,
nálunk kevésbé használt.
Mindkét lovas fegyvernemnek fontos felszerelési tárgya volt a sarkantyú. Nemcsak a harcos
egyik jelképe volt, hanem lényeges szerepet játszott a ló harci alkalmazásában is. A XV. szá
zadra a vértezet nehezebbé válásával kialakultak a súlyos, erőteljes felépítésű sarkantyúfajták. A
század folyamán tetemes méretnövekedésnek lehetünk szemtanúi. A nehézlovasság és a
könnyűlovasság által használt típusok a század második felében érezhetően kezdenek szét
válni. A lovagi sarkantyúknál a legfeltűnőbb változás a nyak erőteljes meghosszabodása és
megvastagodása. (Esetenként elérik a 40 cm-t is.) Ez elsősorban a vértezet, a fegyverzet súlyá
nak növekedésével és a lovakat takaró nehéz szövettel magyarázható. Az új formák kikényszerítették a lábak helyzetének megváltoztatását, amit csak a méretek megnövelésével tudtak áthi
dalni. A nyak általában rombusz átmetszetű lett, de sokszor előfordult a csavart forma is. A
taréj kisebb, de tüskéi vaskosabbak. A felkötőszárak egyes típusoknál íveltek, vagy szögben
törnek, míg másoknál félkörívben kovácsolták őket. A nyak és a szárak tengelye eltért egymás
tól, azonban néhány, elsősorban kistaréjos típusnál egybeestek. A szárak végén lévő felkötő
fülek vagy nyolcas alakúak, vagy a két karika közül az egyik a szár végén, a másik középtájon
helyezkedett el. A hátsó - a nyolcas alakúnál az alsó - fülbe akasztják be a talp alatt futó rögzí
tőt, míg a másikba a lábfej felett haladót. Ha szíjat használnak rögzítésre, akkor a csat és a
kampó kombinációját alkalmazták.
Előfordult laposra kalapált vas talpaló is, amelyet lánccal rögzítettek. Nehezebb vértezetnél
ismert a többszörös átkötés is. 3 A vértezethez viselt sarkantyúknál előfordult, hogy a vassaru
sarokrészébe csavarják, vagy szegecselik. Ilyen látható I. Vilmos badeni őrgróf síremlékén pél
dául. Kalmár János a későgótikus sarkantyúk egyik változatát - a nyak csak kissé emelkedik
fel és hosszú, a szárak kiszélesednek és félkörívesek, a taréj kisméretű - jellegzetes magyar
típusnak tartja. 5
A páncélos lovagok által használt sarkantyúkat jól mutatja Tarczay Tamás és Szapolyai Imre
sírköve, valamint az ún. lovagalakos kályha csempéje. Mindegyiken hosszú, erőteljes egyenes
nyakú típus látható.
39 Kalmár, 1971. 255-256. o.
40 Kalmár, 1971. 289-290. o.; uö.: FA. XII(l960) 235-236. o.
41 R. Zschille-R. Form: Der Sporn. Berlin, 1891. 13-14. o.
42 A XV. századi sarkantyúkból rengeteg van az ország múzeumaiban. Részletes tipológiai vizsgálatukhoz egy nagyobb lélegzetű
tanulmány is kevés lenne, így most ettől eltekintek. Az utóbbi évtizedekben nagyobb sorozat sarkantyút egyedül Temesváry Ferenc
közölt a Vak Bottyán Múzeum gyűjteményéből. Temesváry Ferenc: A váci Vak Bottyán Múzeum fegyvergyűjteménye. Vác, 1984.
160-181. o. (Továbbiakban: Temesváry, 1984.)
43 A felkötés módozatait szellemesen mutatja be: Wagner-Durdik-Drobná. Teil. II. Taf. 79- 1-2., 5., ill. Teil. IX. Taf. 36.1., Teil
IX. Taf. 38.1.
44 Hefner-Alteneck, 34. o., 51. kép és 1. az előző jegyzetpontot.
45 Kalmár, 1971. 363. o. 60/a kép.
46 Szendrei, MTE 187-189. o.; Holl l, Arch. Ért. 110(1983) 22. kép.
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A könnyűlovasok által alkalmazott sarkantyúfajta kiválóan megfigyelhető első huszárábrázo
lásunkon. A nyak meglehetősen hosszú és kissé ívesen hajlik lefelé. A taréj kisméretű.
Hasonló forma figyelhető meg a „Weisskunig" két metszetén is. Az elsőn magyar urak cso
portja látható, páncél nélkül. A csizmán lévő sarkantyú széles szárú, viszonylag hosszú nyakú,
taréja közepes nagyságú és 6, vagy 8 ágú. A másik képen egy háttal álló huszár csizmáján lát
hatunk hasonlót. 9 A két fegyvernem sarkantyúi korszakunkban inkább méreteikben - a lovagi
rusztikusabb - és a szár irányában tértek el.50 Az elkülönülés folyamata azonban már világosan
érzékelhető.
A lovasok felszereléséhez tartozott a lószerszámzat is. Mint az előzőekben, most is együtt
tárgyaljuk a két fegyvernem által használt típusokat. Korszakunkban megkülönböztethetünk
nyugati, magyar és törökös típusú lószerszámot. Az utóbbi kevésbé elterjedt.
Minőségileg óriási különbség volt az udvar és a főrangúak, valamint a közvitézek lófelszerelése között. Formailag már inkább azonosak.
A nehézlovasság, főként különleges alkalmakkor, igen díszes darabokat viselt. Ezt bizonyítja
az 1474-es boroszlói és az 1486-os iglaui király találkozó, ahol a szépszámú lovaskíséret ezüst
szerszámzattal szerelte fel lovait.5 A fennmaradt anyag mellett főként a szebb példányokra jó
forrásként szolgálnak Ippolito d'Esté leltárai és számos más leírás. Ezek alapján jól elkülönít
hető a magyar típusú az Európában követett olasz, burgund-francia stb. divattól.
A főúri és udvari viseletben mindennaposak voltak a csengős szügyelők, sallangos farmatringok, bojtos csótárok, drágaköves fejdíszek, berakott nyergek; a királyi kamarások, apródok,
nemesifjak ezüst, vagy aranyozott kengyelei, gyöngyös nyakbavetői. Ippolito d'Esté hagyaté
kában szerepelt egy ezüstből készült magyar lószerszám, amely a következőkből állt: „szövet
lótakaró, amely selyemrojtos, fejdíszből a fejre való szíjakkal, kantárból a farmatringgal együtt
és a szügyelőből áll. Hasonló tagolású a jóval korábbi prágai Szt. György szobor szerszáma és
díszítése is. A Mátyás-kori lószerszámot főként ezüstrozettákkal és boglárokkal ékesítették.
A nemesfém darabok főként Nagybányán és Körmöcbányán készültek.
Korszakunkban az alacsony magyar nyereg mellett elterjedtek a nyugati típusú és a kettő
ötvözetéből keletkező átmeneti formák is.
A nyugati nyergek vázát villás, székszerű szerkezet képezte. A karos kapák magasak, szinte
bezárták a lovast.Ez a nyeregtípus szerkezetéből következően nyomja a ló izomzatát és így
gátolja a mozgásban. További hátrányt jelent, hogy a súlyelosztása is rossz, mivel négy ponton
fekszik fel a ló hátára.

47 Újabban közölve: Lugosi J.-Temesváry R: Kardok Bp., 1988. 21. o., 40. kép. (Továbbiakban: Lugosi-Temesváry)
48 Der Weisskunig. (Hrsg. A. Schultz) Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. VI. Wien,
1888. 83. o. (Továbbiakban: Weisskunig)
49 Uo.: 129. o.
50 / . Uhlitzsch: Der Soldat in der bildenden Kunst. Berlin, 1987. 27. kép (Továbbiakban: Uhlitzsch, 1987)
51 Balogh, 1966. I. 379. o.
52 Nyáry, 1872. 374-75. o.
53 Balogh, 1966. 379. o.; uő.: Mátyás király és a művészet, Bp., 1985. 349. o. (Továbbiakban: Balogh, 1985)
54 „Una fornimento de cavallo alhungarescha" Balogh, 1985. 350. o.
55 Uo.
56 Nyáry, 1872. 374-375. o.
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A hátsó, félkaréjos, magas kápa megtámasztja a lovas hátát, ami a lovagi harcnál kifejezetten
előnyös.37 A páncélos lovasok által használt nehéz nyergeknél néha 2-3 hashevedert is hasz
náltak. A század első felére az első kápa már egészen térdig ért és védte a lovas lábát, vala
mint a lovat is. Hasonlóak a korszak tornanyergei is. Az ilyen típusú nyergek kimondottan a
lovagi harcra valók. Sokszor fémlapokkal erősítették ezeket a nyergeket.
Nem mondható ez el a magyar fanyeregről. Nálunk sokáig megmaradt, hadrendben csak a
könnyűlovasság újbóli elterjedésekor használták, bár sok esetben egyesítik a két típus előnyös
tulajdonságait. A magyar nyergek könnyűek, alacsony kapásak. A ló hátára két oldaldeszkával
feküdtek fel, így a súly megoszlott a ló háta és oldala között. Kimondottan a könnyűlovasság
nak valók. Mivel nem használható a lovagi harcra, ezért hazánkban kísérlet történt a két típus
egyesítésére. Ilyen figyelhető meg a prágai Szt. György szobor nyergén, a székelyderzsi falfest
ményen, s az MNM csontberakásos nyergein is. Ezek a példányok a XIV. század végére, a
XV. század első felére jellemzők. Jól reprezentálja ezt az a Bécsben kiállított bőrnyereg, amely
valószínűleg Mátyás tulajdonában volt. Hátsó kapája lapos és kétkaréjos, első kapája gombban
végződik. A nyerget vörös bőr borítja. Miksa császárnak a XV-XVI. század fordulóján
készült nyerge is a korszak egyik jellemző darabja. Faállványos, előrehajló, kifelé ívelt gombban
végződő elülső és félkörös hátsó kápával. A nyerget fedő meggyszínű bőr minden irányban
lenyúlik. A bőrrészt festett, arannyal keretezett fekete, keleties lombdísz borítja. A kapák kül
seje fémszerűen aranyozott, kantár és farmatring járul hozzá, ennek szíjait a külső oldalon
aranybrokát díszíti.
Valószínűleg megkülönböztették a katonai és a polgári vadász nyergeket. Erre utal egy
1364-es pozsonyi adat, ahol „Selle militaris"-t említenek. 3 A kassai nyereggyártók céhszabály
zata szerint négyféle nyerget készítenek remekbe. A nyereghez felhasználtak szarvasagancsot és
medvebőröket is. A nyereg belső fa részeit általában nyírfakéreggel bélelték. A bártfai szám
adáskönyvekből ismerünk kötőféket (holfter, czeine), nyeregpárnát (pambst, pamst), heve
derszíjat (gurt zu dem zattel) takarót (ladix, tege). 5 A használt nyereg- és lótakarók is a rang
tól függően díszítettek. A források az ékkövesek mellett említenek egyszerűbbeket is.

57 Hasonló típusú nyergek: Laking, III. 154-160. o.; Wagner-Drobna-Durdik, 67-69.; Boebeim, 1890, 201-204. o.
58 H. Mülkr-Hichler: Sitz und Sattel im Laufe der Jahrhunderte. ZHWK. 1923. 6. o.
59 Klasszikus példája: Hefner-Alteneck, 40. o.; uő.: E. A. Gessler: Der Turniersattel aus Schafhausen. Anz. für Schweiz. Altertums
kunde. 33(1931) 1-37. o.
60 László Gyula: A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge. Bp., 1943. 89-92. o.; uő.: Kolozsvári Márton és György SzentGyörgy szobrának lószerszámja. Kolozsvár, 1942.; uő.: Balogh J., Ethnographia-Népélet LIX(l948) Bp., 1949 24-26. o.
61 Kalmár, 1971. 337. o., 338. o., 5. kép.
62 MNM 55.3282; Kalmár, 1971. 337-338. o., 6. kép; Boeheim, 1890. 210. o. A 292. ábra későbbre datálja.
63 Fejérpataky L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Bp., 1885. 40. o. (Továbbiakban: Fejérpataky, 1885) Pozsony,
1364. évi számadáskönyvéből: „...très pulchras sellas militares. .."
64 „ . .. aynem rittersatl mit messing beslagen, und aynen bayn(= csont) und aynen mit eysen beslagen, und den vierden ainen
hoelstsatl." Kemény L., Arch. Ért. XXIV(l904) 273. o.; Laking III., 175-176. o.
65 Fejérpataky, 1885. 307. o., 317. o., 319. o., 325. o., 358. o.
66 Balogh, 1966. I. 406. o.
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Tudjuk, hogy Mátyásnak voltak olasz nyergei is, valószínűleg a főurak között is elterjedt.
Használnak török csótárokat, nyeregtakarókat, törökös kengyeleket, kantárokat.8 A köznépi
lószerszámzatban is igen elterjedtek voltak a törökös, vagy török hatású darabok. Főként zsák
mányként kerülhetett hazánkba jó részük.
A ló irányításának egyik legfontosabb eszköze a zabla volt. 9 Két fő típusát különböztetjük
meg. A könnyebb csikózabla a ló szájszegletére gyakorol nyomást és a kantár által közvetített
irányváltoztatási szándékot változadanul átveszi. A feszítőzabla emelőszerűen hat, így a rántás
erejét felfokozza. Az előbbit főként gyakorlásra, fiatal, vagy beteg szájú, illetve jól idomított
lovaknál használták korszakunkban. Csatában a feszítőzabiát részesítik előnyben, mert a hirte
len megállásokat, vágta közben az oldalirányú mozgásokat könnyebben el lehetett érni vele.
XV. századi elterjedését a zsoldos nehézlovasok megjelenésével magyarázhatjuk, akik értelem
szerűen lovuk fegyelmezésére nagyobb gondot fordítottak. Nagy szerepet játszott a lovagi
seregek életében is, mert századunkban itt is mind nagyobbfigyelmetfordítottak a ló és lovasa
együttműködésére és a viszonylag vad harci mének megfékezését és fegyelmezését csak ezek
kel a brutális szerszámokkal végezhették el. Feszítőzabiát használ könnyűlovasságunk is, majd
a XVI. századra, mikor a lovaglást művészetté fejlesztik, megjelennek a különböző lótípusokhoz igazított zablafajták.71
A XV. századi nyugati feszítőzabla a csikózabiából fejlődött ki. A peckek alsó szára meghoszszabbodott, a felső lerövidült. Az alsóhoz a gyeplőszárakat, míg a felsőhöz a ló álla alatt
húzódó láncot kapcsolták. A magyar típustól a peckek csuklós tagolódása és a nyelvszorító
háttérbe szorulása különbözteti meg.
A század vége felé a tengelyt vagy csuklósan, vagy patkó alakban megtörték; sokszor főként a következő században - a tengelyre különböző golyócskákat fűztek fel.73 Mátyás ural
kodásának végén tűnt fel az európai zabiák egyik legkegyetlenebb fajtája az ún. á la Genette
típusú zabla. Meglepő, hogy viszonylag hirtelen és közveden előzmények nélkül jelent meg.
Lényeges eleme a nyelvszorító vas, ami a tengelyből emelkedik ki és nem simul bele, mint a
hazaiaknál. A nyelvszorító végében vaskarika van, amely a ló állát fogja körül. Keményszájú
lovaknál alkalmazták, fékező hatása óriási. A kutatók szerint a magyarországi román kori zablatípussal rokon, de nyugati származású. Szépen példázza ezt a típust az István Király Múzeum
egyik zabiája. Oldalpeckei egyenesek, a tengelyből téglalap alakúan emelkedik ki a nyelvszorító
vas. Végébe nagyméretű, erős állkarikát fűztek. A tengely felső része lerövidült - ami a keleti
típusoknál gyakori - alsó felébe illesztették a gyeplőkarikákat. Hasonló a keszthelyi múzeum
egyik példánya is, csak itt a szerkezetet létraszerűen alakították ki.7
67 Uo.: 405. o.; Nyáry, 1872. 374. o.
68 Uo.: 374. o., 113.]., 1489. évi esztergomi számadáskönyv: „ . . . per una peza di camocha turchesa duc. 4.. .* 1503. évi egri
számadáskönyv: „ . . . pro una coperta unius selle turcalis 28 den... "
69 Az európai zabiákra általában: R. Zschille-R, Forrer: Die Pferdetrense. Berlin, 1893.
70 Tóth Z, Arch. Ért. XXIV(l920-22) 78. o. (Továbbiakban: Tóth, 1920-22)
71 Kalmár, 1971. 355-356. o.
72 Tóth, 1920-22. 80. o., Kalmár, 1971. 352. o.
73 Ilyen típusok pl.: MNM 55.3103, 55.3153, IKM 10.2323, 10.1669. v.o.: Kalmár, 1971. 353. o., 354. o., 43. kép.
74 Tóth, 1920-22. 80-84. o.
75 IKM 10.1672
76 Kalmár, 1971. 353. o., 41. kép.
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Igen változatosak a kengyelformák.77 Nálunk a legelterjedtebb típus a körte alakú, széles tal
paló formájú. Oldaláról aszimmetrikus, általában áttört nyúlvány lóg le. A fuggesztőpálcán
sokszor szíjvédő pánt található, főként a nehézlovasságnál. Igen kedvelt a könnyűlovasok
között is.79 Szintén a korszak jellemző típusa az aszimmetrikus felépítésű kengyel. Szendrei
közöl egy ilyen példányt bronzból. Alakja eltolt trapéz alakú, a talpaló keskeny, enyhén ívelt,
szíjvédője erőteljes.
Hasonló típus az MNM egyik kengyele. Aszimmetrikus forma, egyik szára egyenes a másik
kifelé hajlik. A talpaló kiszélesedik. A külső szár és a talpaló érintkezésénél két félköríves kiug
rás található. Formailag ilyen II. Lajos XV. század végén készült nyugati típusú kengyele.
Aranyozott réz, a kengyelszíjat védő fül széles és díszített. Ezeket az aszimmetrikus kengyele
ket a nehézlovasság használta előszeretettel. Kialakulását a funkcionális változtatás szüksége
kényszerítette ki. A vértezetek és ezzel párhuzamosan a lándzsa nehezedése más ülési módot
követelt meg a lovastól. A biztonságos nyeregben maradást csak a lábak előrenyújtásával és
terpesztésével tudták megoldani. Ez hozta létre a belső szár megnyújtását. Bár századunkban
megfigyelhető a nyúlványos típus előtérbe kerülése, mégis, a fentebb ismertetett átmeneti for
mákon - főként az aszimmetrikus és nyúlványos forma összeolvasztásán - erőteljesen érezhető
a törekvés, hogy a funkcionálisan megfelelő szerkezetet összehangolják az újabb, divatosabb
formákkal. A Mátyás-kor vége felé megjelentek a törökös kengyelek. Ugyanakkor a magyar
típusú kengyelek döntő többségénél a szárak szimmetrikussá váltak, a talpaló nyúlványát áttö
résekkel, rozettákkal díszítették. Anyaguk ónozott vagy ezüstözött vas. A szíjvédő pántot
karéjosan alakították ki. A kengyel külső szárát felrakott gömbökkel ékesítették. 5
A harci lovak felszereléséhez tartozott a szájkosár. A harapós, vad, a táborozás összezártsá
gát nehezen viselő lovak fegyelmezésére szolgált. Szendrei János közöl egy XV. századra
tehető példányt Kreuzensteinből. Vaspálcákból állították össze. Az áll alá eső rész mozgat
ható, lánccal összefűzött. A felső szegélyt stilizált liliomok díszítették. Főként a páncélos
lovasság használta.
A patkók meglehetősen szélesek. Kisméretű, alacsony, csonkagúla alakú sarok jellemzi őket.
Az oldalak mentén a század elejétől 3-4 szegnyílás található, süllyesztett árokban. A
XIV-XV. században több keleti típusú patkófajta is megjelenik. Az első típusnál a szárak közti

77 Az európai fajtákat általánosságban összefoglalja: R. Zschille-R. Forrer: Dies Steigbügel. Berlin, 1896.
78 V.o.: MNM 55.3163, és Wagner-Durdik-Drobna, Teil IX. Taf.35.3; Kalmár, 1971. 347. o., 29- kép, b, c, e.
79 V.o.: Kalmár J., FA XHI(l966) 598. o.
80 Szendrei, 1896. 235. o., 804. kép, ugyanez: Wagner-Durdik-Drobna, Teil IX. Taf.35.1. és IKM 10.7080.
81 MNM 55.3098. Előfordul nádlevél alakú talpalóval is. IKM. 10.5870. Ezek az aszimmetrikus formák néha alacsony talpalónyúlványt kapnak. Kalmár, 1971. 346. o., 27. kép.
82 Kalmár, 1971. 348. o., 30. kép.
83 V.o.: Kalmár, 1971. 345-346. o.
84 L. Ippolito d'Esté leltárait. Nyáry, 1872. 375. o.
85 Kalmár, 1971. 348. o., 347. o., 29. kép, d.
86 Szendrei, 1896. 182. o., 580. kép; Kalmár, 1971. 357. o., 53. kép.
87 V. Nehuda: Pfaffenschlag, zanikla stredoveká veš u Slavonic. Brno, 1975. 138. o.; Müller R.: A mezőgazdasági vaseszközök fej
lődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalai Gyűjt. 19. I—II. Zalaegerszeg, 1982. 540. o.
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nyílás lekerekített, a szeglyukak négyszögletesek. A következő típusnál a szeglyukak kör ala
kúak, míg a harmadiknál a szárak közti nyílás négyszögletes. Mindig lapos vaslemezből készültek.88
Mátyás egyik rendeletében leírja a megyei bandériumok fegyverzetét. Eszerint a hadba
vonulók karddal, lándzsával, pajzzsal vagy íjjal és tegezzel szerelkezzenek fel.89 A kutatók egy
része a leírást alkalmazta a lovagi csapatok fegyverzetére.90 Nem vonatkoztatható azonban tel
jes egészében a nehézlovasságra, hiszen maga a király is „cum equitíbus et peditibus" szólította
hadba a Győr megyeieket. Tagadhatatlan, hogy fő fegyverük a lándzsa, a kard és védőfegyver
ként a pajzs, kéziíjat azonban Mátyás seregében a páncélos lovasok nem használtak. Számszer
íjat alkalmanként igen, főleg a cseh és lengyel zsoldosoknál volt divatos. A szöveg azonban
egyértelműen kéziíjról és tegezről beszél.
Tudunk számszeríjas páncélos lovasokról. Ilyen lóról leszállt vitéz látható - teljes páncélzata
erre utal - a Bothfalvi Both-család 1460-as címerében.92 Hasonló fekvő, teljes vértezetű alak
található egy lengyel ábrázoláson is.93 A Nápolyban lévő magyar katonák között is volt egy
Gábor nevű, „Balistrero ad cavallo". Róla nem lehet eldönteni, hogy könnyű- vagy nehézlo
vas volt-e? A cseh-lengyel zsoldosok között - főként, akik a huszita harcmódot ismerték, s
ilyenek nem kis számmal szerepeltek - nem volt ismeretlen a számszeríj használata. A lovagi
harcmódra áttért, jól képzett hivatásos katonáknál ez továbbra is megmaradt. Abban az eset
ben, ha lóról leszállva alkalmazta őket Mátyás - ez egyáltalán nem rendkívüli dolog -, használ
hatták. A számszeríj azonban továbbra is gyalogos fegyver maradt, páncélos lovasoknál csak
kuriózumként szerepelhetett.
Mátyás utasítása véleményem szerint a megyéből hadbavonuló összes harcosra vonatkozott
és ebbe beletartozott a könnyűlovasság és a gyalogosan harcolók is.
A páncélos lovagok fegyverzetét jól reprezentálják a fennmaradt művészeti emlékek. Szapolyai Imre síremlékén teljes vértezetben kifaragott alak balján nehéz, kétélű, egyenes keresztvasú
kardot visel. Hasonló, hatalmas méretű kard látható Tarczay Tamás és Szentgyörgyi és Bazini
György gróf balján is.95 Thuróczy Krónikájának egyik 1488-ban készült fametszetén is nagy
méretű, hatalmas markolatgombbal felszerelt kardokkal ábrázolják csata közben a lovagokat.9
A páncélos zsoldos fegyverzetét Dürer két XV-XVI. század fordulóján készült metszetén

88 Kalmár, 1971. 369. o., pl.: IKM 10.1206, 10.898, 10.8419, 10.901, 10.902 stb.
89 „. . . ut armati habeant gladium, lanceam et clipeum vei arcúm pharetris." Teleki, XI. 154-155. o. Idézi: Rázsó, 1958. 128. o.
90 Rázsó, i. m. 128. o.
91 A pharetra, - ae tegezt, puzdrát jelent. A hivatkozott Villani-adatot nem a teljes lovagi fegyverzetű harcosok íjhasználataként
kell értelmezni, hanem a seregben harcoló kun és magyar íjászokra vonatkozott. Tagadhatatlan, hogy a magyar lovag jóval közelebb áll
az íjhoz, mint pl. a német, és gyakorolhatta is a könnyebb láncvértezet miatt, de a XV. század 2. felének merev lemezpáncéljába öltöz
tetett lovagjára a Villani-féle adatot alkalmazni már csak technikai problémák miatt sem lehet. Nem szabad elfelednünk, hogy a XIV.
századi magyar harcosok között a kun előkelők is részt vettek a harcokban, keleties sodronypáncélzatukkal. Egy nyugati megfigyelő
szemében minden további nélkül magyar előkelőnek tűnhettek. A kun viseletre 1.: Pálóczi Horváth András, Arch. Ért. 109(l982)-89
Az elmondottakat v.o.: Borosy A. HK IX(l962) 245. j . p. A rendeletet egyértelműen a portális katonasághoz köti. Borosy, 1971. 39. o.
92 Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei. Bp., é.n. XXIII.t. (Továbbiakban: Öt évszázad)
93 L. a 38. jegyzetpontot.
94 Dipl. Emi. III. 4. o. - v.o.: Tóth, 1926. 96. o., 4. jegyzetpont.
95 Szendrei, 1896. 94. o., 148. o., 433. kép; uff.: MTE, XXXII.t.; Balogh, 1966. II, 225. kép.
96 Balogh, 1966. II. 416. kép.
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tanulmányozhatjuk. A gótikus páncélba öltözött lovas jobb vállára fektetve, hosszú, erőtel
jes, bojttal díszített lándzsát tart, bal oldalát nehéz, kétélű, kerek markolatgombos kard övezi.
Jobb oldalán - kissé takarva - tőr látható. Az 1485-ös eperjesi adólajstromban szerepel egy
lándzsás lovag rajza, amint küzdelem közben álldöfést szenved. A jelenet beállítása tagadhatat
lanul tornajátékra emlékeztet, a lándzsa hosszú levélalakú pengéje viszont harci fegyverre
utal.98
A fő fegyverzetet - lándzsa, kard - kiegészítette a buzogány, hegyestőr, bárd - azok a fegy
verek, melyek a lovasharc közben a vértezet leküzdésére alkalmasak - és védőfegyverként a
pajzs.
A hadicélokra szolgáló lándzsa négy méter hosszúságú, viszonylag vékony, de erős nyelű
fegyver. Csúcsa általában hosszú, erőteljes levélalakot vesz fel, kiemelkedő gerinccel. A köpű
legtöbbször rövid és kúpos." Előfordulnak rövidebb, tömörebb példányok is. Igen erősnek
kellett lenniük, hogy nehéz lemezvértek ellen hatásosak legyenek. Ismerünk olyan típust is,
ahol a köpűről keskeny oldalnyúlvány hajlik a penge felé. A lándzsahegy alatt zászló, vagy
bojtszerú díszítés található.
A másik fontos fegyvere a XV. századi lovagnak a kard. A nehéz lemezvértek elterjedésével
a kardok méretei is megnőttek. Mátyás korától a legelterjedtebb típus a fektetett S kereszt
vassal ellátott, egy méter fölötti, nehéz, kétélű kard.
Dél-Európából kerültek hozzánk. A markolatgomb általában lapos, négyszög alakú, a sar
kok levágottak, közepén kidudorodik. Előfordul körte alakú és lapos gerincéles változatban
is.103 Nagyméretűek és vívás közben ütésre is használják.1 A penge elsősorban vágásra való,
hegye tompa, sokszor lekerekített. A keresztvas sokszor bordákkal tagolt. Jól reprezentálja
ezt a típust az MNM egyik kardja. A penge széles, kétélű, hegye tompa. Keresztvasa S-alakú,
markolatnyúlványán beütött bélyeg van. A markolatgomb levágott sarkú négyzet, kiugró
középrésszel. Ilyen típusú kardokat találunk a Weisskunig jó néhány metszetén is. Az egyik
ábrázoláson I. Miksa páncélos vitézek előtt áll. Bal oldalán széles szíjon S keresztvasú egyenes
kard függ. Markolatgombja kerek, középrésszel, széleit kis gömböcskék díszítik. Közvetlenül a
gomb alatt kardbojt van. Hasonló a páncélos vitézek kardja is. A típus még a XVI. század
első harmadában is használatos.

97 Uhlitzsch, 1987. 29-30. kép.
98 Szendrei J., Arch. Ért. XXVIII(l908) 402. o.; Kalmár, 1971. 51. o.
99 MNM 55.3132, 55.3129, 58.7637, 61.8229
100 M. Ellenhauge: The Spear. Copenhagen, 1948. 47-48. o., ill. 187-188. o.; Weisskunig, 16. o.
101 A XV. századi típusokkal összefoglalóan foglalkozik (a teljesség igénye nélkül): Laking II. 254-263. o.; E. Wagner: Hieb - und
Stichwaffen. Praha, 1966. (Továbbiakban: Wagner, 1966); H. Müller: Historische Waffen. Berlin, 1957. (Továbbiakban: Müller, 1957);
H. Müller-H. Kölling: Europäische Hieb - und Stichwaffen, Berlin, 1981. (Továbbiakban: Müller-Kölling); Cl. Blair: European and
American Arms. c. 1100-1850. New York, 1962.; Nagy G., Arch. Ért. XVIII(l898) 226-245. o., (Továbbiakban: Nagy, 1898); Csillag
Ferenc: Kardok történelmünkben, Bp., 1971.; Kalmár, 1971, 61-65. o.; Lugosi-Temesváry, 1988. 12-14. o.
102 Kalmár, 1971. 62. o.
103 lemesváry, 1984. 94. o., 92. t.; R. 62.12.1, MNM 55.3153., 55.3116. Dob alakú markolatgombbal: MNM 53.199
104 Wagner, 1966. 166. o., 5. kép.
105 Nagy, 1898. II. t., 5.
106 MNM 55.3133.
107 Weisskunig, fol. 235b, 144. o., 399. o., 405. o.
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Nyugat-európai tipum lovagkardok. Magyar Nemzeti Múzeum

„S" keresztvasú kard és szablya. Magyar Nemzeti Múzeum

Szintén dél-európai területről kerül hozzánk egy másik kedvelt típus. Méreteiben, a marko
latgomb kialakításában hasonló az előző típushoz. A keresztvas olasz és spanyol területen .a
század végére különböző kiegészítő részekkel bővül.109 Érdekes darab az Isztambulban őrzött
Drágffy-kard. Keresztvasa a markolat felé hajlik, amely megnyúlt és végén díszített, dob alakú
gomb található. Hasonló, markolat felé hajló keresztvasú kardot tart kezében Hunyadi
János a Thuróczy Krónika egyik fametszetén.111
A korabeli kardok egy részét ezüst díszítéssel látják el. Ezek az ezüstveretes kardok sokszor
hatalmas értéket képviselnek. 1471-ben Pásztó László Szepesi Gergelytől kölcsönvett egy
108
109
110
111

MNM 53.303.; Lugosi-Temesváry, 1988. 16. kép; HTM. 89. 134. 1.
Wagner, 1966. 123-124. o., 27. t.
Kalmár, 1971. 64. o., 108. kép.
Balogh, 1966. II. 413. o.
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ezüstveretű kardot 70 aranyforint értékben, amelyért egyik birtokrészét zálogban lekötötte.
Számos díszes kardot találunk Ippolito d'Esté hagyatéki leltárában is.113 Ezeket a díszes dara
bokat azonban katonai fegyverként nem használták.
A XV- századtól terjedt el nálunk a hegyestőr. Nyugat-Európában tűnt fel az előző század
ban a lemezvértek megjelenésével együtt. Alakját jól mutatja Stibor főkamarás 1430 körüli
síremléke. A vértbe öltöztetett alak jobb oldalán egyenes markolatú, vége felé erőteljesen kes
kenyedő hegyestőr látható. Bal oldalán a kor szokásos lovagkardja függ. Kiegészítő fegyver
ként használták. Elsődleges funkciója, hogy a lemezvért hézagain keresztül utat találjanak az
ellenfél testéhez. A XVI. századra könnyebb formában a magyar könnyűlovasság egyik kedvelt
fegyvere lett.
A nehéz vértezetek elterjedésével felmerült az igény, hogy az ütőfegyverekénél nagyobb
zúzóhatást érjenek el. Mátyás korában az egyik legelterjedtebb típus az ún. gótikus buzogány
volt. A vasból kovácsolt fejre négyszögletes, kiugró tüskéjű gerezdeket forrasztottak; a gerez
deket sokszor bonyolult áttörésekkel, cikornyákkal díszítették. A nyél általában fémből van.
Lehet négyszögletes, kerek, vagy csavart. Legtöbbször 4 kiugró tüskéjű gerezdet raktak fel, de
előfordult hatgerezdes változatban is.11
Magyar területen kifejlődött változata az ún. tollas típus. Az MNM egyik példánya jól repre
zentálja a típust. A fejre hat, háromszögű, három-három kör alakú nyílással áttört, gerezdet
forrasztottak. Tetején kis kúpos gomb található. A századvégi formát jól illusztrálja a Weisskunig egyik metszete, ahol felvonuló magyar urak, és a Vitéz-studiolo esztergomi freskója, ahol
Fortitudo jelképes alakja kezében látható. Hasonló buzogány található a Márkusfalvi Máriássi
család címerében és Hadnagy Bálint Remete Szt. Pálról készült munkájának egyik metszetén
• 116
IS.

A keleti típusú buzogányok formája másként alakult. Gömb, vagy körte alakúak, belül üre
gesek, felületüket gerezdeléssel, csatornákkal tagolták. Az ismertetett típusok mindkét lovas
fegyvernemnél előfordultak.
A Thuróczy Krónika egyik metszetén - Szent László és a kun harca - az előtérben feltűnik
egy vágtázó, gótikus páncélba és salade sisakba öltöztetett lovag, amint jobb kezében rövidnyelű, alabárdszerű fegyverrel üldözi ellenfelét. Bár a harci bárdok főként a gyalogosok fegy
verzetéhez tartoztak, alkalmanként a páncélos lovagok is használták azokat.
A lovagok fegyverzetét állandó jelleggel kísérte a tőr, bár a magyar harcos fegyverzetére iga
zán nem volt jellemző. Formakincsük igen változatos. A XV. század elején megjelent a
keresztvason a hárítógyűrű; ez időben jelent meg a lángolt és a fogazott pengéjű típus is. Az
utóbbi főként a kardok eltörésére szolgált. Sok típusnak a keresztvasa mélyen aláhajlik a penge
112 „unum gladium et bicellum cum argento mancipatum et circumdatum ac similiter unum baltheum in toto duodecim marcas
continentes" Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történetéhez. II. Bp., 1928. idézi még: Balogh, 1966. 456. o.,
5. j .
113 Balogh, 1966. I. 464. o.
114 Kalmár, 1971. 87-88. o., 160. kép.
115 Pl. MNM 68.8862, 55.3094, 55.3126, 55.3127; Kalmár, 1971. 22. o., 8-10. kép; E. Haenel: Alte Waffen Berlin, 1913., 1., 4.
kép.
116 Wásskunig, 83. o.; Zolnay László: A középkori Esztergom. Bp., 1983. Öt évszázad, XXXIII. t.; Tóth, MM, 189. o., 229. o.
117 Kalmár, 1971. 21. o.
118 Balogh, 1966. II. 416. o.
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felé. Általában két-három élűek. Markolatgombjuk vaskos, sokszor a kardokéhoz hasonló.
Előfordult kicsinyített kard formájú is. Minden lovag fegyverzetéhez hozzátartozott az ún.
misericordia tőr. Pengéjük erős, háromszög átmetszetű. Rövid, díszes markolatuk sokszor a
pengével azonos hosszúságú. Ippolito d'Esté hagyatéki leltárában jó néhány magyarként jel
lemzett tőrt említenek, ami azt bizonyítja, hogy a XV. század végére már nem idegen elem.11
A tőrök részletes elemzése külön tanulmányt igényelne, ezért ettől eltekintünk.
Védőfegyverként a pajzsot alkalmazták. A gótikus vértezetek elterjedésével jelentősége erő
sen csökkent. Előszeretettel használták a kisméretű négyszögletes pajzsot. (Scutum, kotorgárd). Ilyen látható a gógánváraljai templom XV. századi famennyezetén egy gótikus páncélba
öltözött harcos mellett, és Berekszói Péter 1448. évi címerében, de formailag ide sorolhatjuk
Mátyás Párizsban őrzött temetési pajzsát is. A pajzsok közepe sokszor kiugrik. A század
végén használták a közepes méretű paveséket is. Ez a szokás - nehézkessége ellenére - megle
hetősen elterjedt, amint Miksa diadalmenetében felvonuló magyar főuraknál is láthatjuk.
A Mátyás-kori hadsereg legnagyobb létszámú fegyverneme a könnyűlovasság. Több forrás
ból táplálkozott. Elit - hivatásos - rétegét a huszárok adták. Mátyás Veronai Gáborhoz írt
levelében hadseregének második rendjeként említi őket. A szöveg alapján feltételezhetjük,
hogy az állandóan szolgálatban lévő, zsoldos könnyűlovasok megnevezéseként használja a
huszár szót.123 Etnikai összetételük - bár általában rácoknak nevezik őket - vegyes. A délszlá
vok mellett szép számmal szerepelnek magyarok, moldvaiak, erdélyiek közöttük. Mátyás korá
ban már feltűnik magyar származású - Haraszthy Ferenc pl. - is a parancsnokok között. A rác
megjelölés tulajdonképpen nem etnikai, hanem a fegyvernemi megjelölésre szolgált. Szinoni
mája a huszárnak, amely a század nyolcvanas éveitől kezdte kiszorítani. Az előző század dél
szláv etnikai homogenitása Mátyás korára átalakult egy vegyes nemzetiségű zsoldos réteggé,
ahol az etnikum igen csekély szerephez jutott. Tagadhatatlan, hogy a portális és a banderiális
könnyűlovasság főként magyar etnikumú. Ennek a nem állandóan szolgáló rétegnek a hivatá
sos katona szerepét vállaló tagjai kerülhettek a huszárok közé.
Mátyás hadászati elképzeléseiben fontos szerepet kaptak. Erre utal, hogy önállóan - talán
egyenrangúan - kezeli a nehézlovasság mellett. Szerepük egyfelől az, hogy a páncélos lovagok
eredményeit gyors rajtaütésekkel kiszélesítsék. Másrészt a felderítés, az ellenfél utánpódásának
megbénítása, és állandó nyugtalanítása. Önállóan e korban még nem alkalmazhatók nyílt csa
tában, viszont nagyszerűen kiegészítették egymást a nehézlovassággal. Nem szabad elfeledkez
nünk arról sem, hogy irreguláris harcmódjukból következően kiválóan alkalmasak voltak a

119 Arturo Purkelli-Guerra: Armi in Occidente. Milano, 1966. 84-88. o., 38. kép; Müller-Kblling, 37. o.; Müller, 1966. 48-49. o.;
A. Demmin: Die Kriegswaffen. Gera, 1891. 764-765. o. (Továbbiakban: Demmin, 1891); Kalmár, 1971. 112-113. o., 196. kép c ; Ippo
lito d'Esté hagyatéki leltárából: „Quattre Guaine al hungaresca cum quattro para de cortelli cum li manighi de leguo rosso", számos
„cortelli hungareschi" és „pugnale al hungarescha" szerepel még. Balogh, 1966. I. 464. o.
120 Tóth, MM, 228. o.; Weisskunig, 105. o.; Szendrei J., H K 1925. 439. o.
121 Ilyen kisméretű pavase-szerû pajzs látható pl. Hunyadi János kezében a Thuróczy-krónika egyik fametszetén. Balogh, 1966. II.
410. o.: Triumph des Kaiser Maximilian I. Wien, 1984. 39. kép; Kalmár, 1971. 322. o.; v.o.: Boeheim, 1890. 180-182. o., 193. kép.
122 „Alius ordos est equitum levis armature, quos hussarones apellamus; hi pro una angaria Io florenos habere volunt ad unum
equum, et aliter isthuc proficisci nolunt." Mátyás kir. lev. II. 107. o.
123 V.o.: Tóth, 1934. 140. o., 34. j .
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„felperzselt föld" taktikájának kivitelezésére, ami a nyílt, nagy csatáktól ódzkodó királynak
lehetőséget adott a hadjáratok eredményes befejezésére. A déli végeken a török ellen pedig
egyszerűen elengedhetetlen volt jelenlétük.
A zsoldos huszárok mellett a portális katonaság, a kevésbé jómódú nemesek, az erdélyiek és
a moldvaiak szolgálatattak a könnyűlovasságot. Szervezetében, harcmódjában, fegyverzetében
csak minőségi különbséget figyelhetünk meg az egyes ágak között. A magyar nemesség életé
ben is jelentős volt a könnyűlovas harcmodor, hiszen jó részük a nehezebb fegyverzet anyagi
terheit nem volt képes elviselni. A harcmodor hagyományai soha nem vesztek ki a köztudat
ból, legfeljebb háttérbe szorultak. Jól megfigyelhető ez a XIV. századi hadieseményekben és a
XV. századi hadi jelentőségű törvénycikkekben, hiszen a könnyűlovasság rendszerbe állítása
egyáltalán nem jelentett gondot, ami állandó jelenlétét igazolja.
A könnyűlovas fegyverzet Zsigmond 1435. évi I. decretuma óta sokat nem változott. A ren
delkezés szerint 100 jobbágy után 3 lovast kellett kiállítani, kiket íjjal, tegezzel, karddal és bicellusszal kellett ellátni.125 Ugyanez jelenik meg V. László 1454. évi decretumában is. (Itt kell
megjegyeznünk, hogy forrásaink sokszor nem tesznek különbséget kard és szablya között. A
szövegösszefüggésből azonban kideríthető, hogy kardról, vagy szablyáról van-e szó.) Az 1459"
es szegedi országgyűlés hadügyi cikkelyei között már halványan észlelhető egyfajta fegyverzet
szerinti tagolás a könnyűlovasság egységei között. A 20 jobbágy után kiállítandó katona fegy
verzete a következő: kard, pajzs, tegez, íj, vagy lándzsa. Hogy mit jelent ténylegesen ez a
különválasztás, nem tudjuk. Az 1463-as tolnai országgyűlés rendelkezéseiben már eltűnt. Az
ismeretien szerzőjű velencei követjelentés is így írja le a könnyűlovas fegyverzetet.129 A század
végén Ulászló decretumában is hasonlóképpen együtt jelenik meg a kopja és a kéziíj, de itt már
feltételesen megkövetelik a láncvértet és a sisakot is. ° Az 1463-as erdélyi hadiszabályzat is
hasonlóan ismerteti a könnyűlovasok fegyverzetét. A könnyűlovasok között egyaránt szere
pelnek nemesek és jobbágyok is.
A könnyűlovasság legnagyobb részét adó portális katonaság is jelentős részében a jobbá
gyok közül került ki. Zsoldos csak elenyésző számban lehetett közöttük. Fegyverzetük gyen
gébb, mint a bandériumokban katonáskodó könnyűlovas nemeseké és a hivatásos katonáké.
Harci értékük nem elhanyagolható, de a hivatásos rétegét meg sem közelíti.132 Kiválóak voltak
124 V.o.: Borosy A., HK 1962. 119-172. o., és a vonatkozó törvénycikkek.
125 MTT I. 246. o., - „ad minus videlicet, arcus pharetras, gladios et bicellos habentes" Nagy Gyula a bicellust csákányként for
dítja. Ez korszakunkban egy hosszú, a polgári életben használt tőrféleséget jelöl.
126 Uo. 318. o.
127 Kovachkh M. Gy.: Vestigia comitiorum. Pest, 1790. 335. o. és köv. Art. V. „ .. . cum uno armigero equite bene armato, gladio,
clipeo, pharetra, et arcú, vei lancea. . ."
128 Kovachkh M. Gy.: Sylloge decretorum comitialium inclyti Regni Hungáriáé. Pest, 1818. I. 179-180. o., és Teleki, III.
315-316. o.
129 Ováry, 1885. 763. o. „ . . . che di loro ciaschuno ha lancia et schudo et archi manuáli..."
130 MTT, 492. o., 1492. évi decr.: „ad minus lanceam, clypeum, et arcúm manualem, et si fieri poterit, loricam..." uo.: 604. o.,
1498. évi decr.: „ . . . unum Huszaronem, scutum, seu clypeum, nec non lanceam, loricam, et cassidem, sive galeam habentem..."
131 Kiadva:/ C. Schuller: Umrisse und kritische Studien zur Geschichte von Siebenbürgen. I. Urkundenbuch. Nagyszeben, 1840.
13-14. o.; Székely Oklevéltár. I. (Szerk.: Szabó Károly) Kolozsvár, 1872. 196-199. o. (Továbbiakban: Székely Oklevéltár). A forrás
hitelességére: Borosy, 1971. 60-61. o.; Mályusz Elemér: Az erdélyi magyar társadalom a középkorban. Bp., 1988. 53. o., 217. j . p.
132 Megítélésükre v.o.: Tóth, 1912. 15-20.; uő.: 1925. 46-47., 82-85. o.; uő.: MM 211-221. o.; Rázsó, 1958. 121. o.; uő.: 1960. Hő.
o.; uő.: 1962. 176. o.; Borosy, 1971. 57-60. o.
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viszont a székely íjászok. A velence követjelentés kelet legjobb íjászaiként tartotta őket szá133

mon.
XV. századi könnyűlovasságunk fegyverzete tehát a következő: sisak, sodronying, (nem
minden esetben) szablya, pajzs, kopja. Hasonlóképpen írja le a Weisskunig is a huszárok fegy
verzetét csak kiegészíti hajítóbárddal is. Igen kedvelt volt a csőrszerű tüskével ellátott csá
kány is. A következő századra már szabályos művészei lesznek a magyar könnyűlovasok az
ilyen típusú ütőfegyvereknek.135 A csőrszerű tüskével ellátott csákány azonban igen kedvelt
volt.
Fennmaradt ábrázolásainkon is végigkövethetők az írott forrásokban megjelenő fegyverek.
Egyik legkorábbi huszárábrázolásunk egy XV. sz. elején készült szablya hüvelyén látható.13 A
vágtázó huszár jobb kezében előreszegezve egy zászlós kopja van. A kopja hegye levél alakú, a
rúd végén gömbszerű faragás látható. Bal oldalán szablyát, bal karján tárcsapajzsot visel. Fején
puha, felhajtott szélű kalap, ruhája bő, keleties hatású. Hasonlóan ábrázolták a magyar könynyűlovast a Weisskunig egyik metszetén. A rajz előterében huszár vágtat lobogós kopjával a
kezében. Fején posztó süveg, amelyről fátyolszerű nyúlvány lóg le. Testét valószínűleg láncing
védi.137 Egy másik metszeten a háttal álló huszár vértezet nélküli, fején puha, megrogyott
süveg. Hátán kivágott tárcsapajzsot, oldalán szablyát visel.138 Jobban vértezett a Weisskunig
egy másik könnyűlovas ábrázolása. Az alak fedetlen fővel áll, testét láncvért takarja. A vállak és
a mellrész lemezvérttel védett. A mellvértről csatakötényszerű rákozott rész lóg le. Hátán kis
kerek pajzsot hord. Mintája alapján a fonott török pajzsokhoz hasonló. Bal oldalán szablyát
visel, posztósüvegét a kezében tartja.
Az ábrázolásokból kitűnik, hogy a sodronyvértezet és a sisak nem volt általánosan használt.
Ezek a vértezetek meglehetősen drágák, sok harcos azonban zsákmányként hozzájuthatott a
töröktől. Nagy Géza szerint a XV. századi huszárok nem viseltek vértezetet. Véleményünk
szerint ilyen kategorikusan nem lehet fogalmazni. A sodronyvértezet viselése a katona, illetve
felszerelője anyagi lehetőségétől és a hadiszerencsétől függött.
A korabeli sodronyvérteket jól reprezentálja a Kinizsi Pál sírjából előkerült. Az ing ujjai és
a mellrész meglehetősen rövid. Ez jellemző a korai darabokra. A sodronyszövetet 12 mm
átmérőjű és kb. 2 mm vastag szegecselt gyűrűkből szőtték. A vállat és a felsőkart védő rész
külön készült. A nyakrész vörösréz gyűrűsorral szegélyezett. A mellrészt és a nyakrészt a jobb
védőképesség miatt sűrűbben szőtték. Hozzátartozik egy bordás sodronyos vassapka is, vállig
leérő láncszövettel. Hasonló, magyarországi készítésű sodronyinget őriznek Wartburg várá-

133 Óváry, 1885. 763. o. „ . . . e quali si reputano migliori sagittarii che sieno in levante..."
134 . . . zu ross in dem hussarischn tärtschlein mit dem lanzl, mit dem sebei, mit der morthackn und mit der wurfhacken fechten"
Weisskunig, 100. o.
135 Károlyi Á. Sz XI(l877) 842. o.
136 Lugosi-Temesvdry, 40-41. kép.
137 Weisskunig, 181. o.
138 Uo., 179. o.
139 Uo., 144. o.
140 Nemes-Nagy, 1900. 140. o.
141 MNM 55.3271; Nemes-Nagy, 1900. 140. o.; Kalmár, 1971. 256. o.
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ban. Itt a vállrészt vegyesen, forrasztott és szegecselt gyűrűkből állították össze. A gallért
általában bőrcsíkokkal bélelték, a sodrony alatt bőr- vagy posztóruhát viseltek. A sodronyos
vassapkát belül bőrrel bélelték.
A huszár egyik fő fegyvere a kopja, amint azt törvényeinkből és Tubero részletes tudósítá
saiból is ismerjük.1 3 Pengéje viszonylag rövid, levél alakú, közepén erőteljes gerincéi fut. Min
dig köpűvel készítették őket, sokszor hosszabb, mint a penge. A nyél hossza megközelíti a
négy métert, általában a kopjacsúcs felé keskenyedik. Az ábrázolásokon jól kivehető a kéztartó
fagömb és a nyél végének profiláltsága. A kopjacsúcs alatt felszegezett lobogó található.
A kopjával egyenrangú fegyver volt a szablya. A korabeli típusok két forrásból eredtek. Az
egyik típus a dél-európai eredetű, S keresztvasú kardokból alakult ki. A század folyamán a
penge fokozatosan átalakult szablyapengévé, miközben nyugati típusú markolatszerelését
megtartotta. Ez a folyamat olyan területeken indult el, ahol állandó és közveden harci kapcso
lat alakult ki a törökkel. A más típusú keleti fegyverzet és harcmodor követelte meg e változta
tást. Elsősorban a dél-európai területek jöhetnek számításba (Dél-Olaszország, Velence stb.)
Ennél a szablyatípusnál a penge gyengén hajlott, fokélre köszörült, felülete sokszor csator
názott. Markolatszerelése tökéletesen megegyezik a már korábban ismertetett S keresztvasú
kardokéval. Előfordul, hogy a markolatnyúlvány a pengéhez képest elhajlott. Ez szintén a
keleti hatásnak tudható be. A markolatot fával, vagy csonttal borították. Ez a típus tehát a
keleti szablya és a nyugati kard összeolvasztásából keletkezett és délnyugat felől került be
hazánk területére.
A másik használatos típus közvetlen keleti kapcsolat útján került hozzánk. Már a XIV. szá
zad második felében megjelent, virágkorát azonban a következő században élte. Pengéje
egyélű, gyengén hajlott. Néha fokéllel készült. A keresztvas egyenes, pálcaszerűen kiképzett,
középen a markolatnak megfelelően megvastagszik. A markolatnyúlvány egyenes és széles,
közepén 5-6 szegecslyukkal. Vége vagy egyenesen, vagy ívelten záródott. Ezt tekinthetjük a
kimondott huszárszablyának. Mindkét típusnál megfigyelhetjük, hogy a század derekától
méreteik megnőnek. Hosszuk kezdi elérni a 900-1300 mm-t, pengeszélességük átlagosan 40
mm. A markolat is kissé megnyúlik. Korszakunkban a szablya megjelenik a gyalogság kezében
is. A magyar könnyűlovast azonban a fennmaradt ábrázolások mindig az utóbbi, keleti hatású
szablyával ábrázolják. Valószínűsíthetjük - bár csak hipotézisként - hogy a XV. században az S
keresztvasú, nehezebb szablyákat elsősorban a gyalogság használta, míg a második típust a
könnyűlovasság.1 7 A hosszabb típusok azonban kizárólag a lovasság kezében találhatók meg,
gyalogos, méreténél fogva, ezeket nem tudja használni. A század végére, a következő századra
az első forma használata lassan megszűnik, míg a második típust felváltja egy hajlott marko
latú, tojásdad markolatkupakú típus, ami szintén keleti formát képvisel. Ebből alakul ki azután
a XVI. század magyar szablyája.
142 Kalmár, 1971. 258. o., 7. kép.
143 Schwandtner, II. 167-168. o.
144 MNM 58.7682; Nemes-Nagy, 1900. 145. o.; Szendrei, 1896. 190. o., 629. kép; Kalmár, 1971. 42. o., 60. kép.
145 V.o.: MNM 53.324, 53.439, 53.3155, 53.3156, 55.3113; Kalmár, 1971. 71-72. o., 125. kép; Nemes-Nagy, 1900. 144. o.; Csillag
Ferenc: Kardok történelmünkben. Bp., 1971. 36. o.
146 MNM 53.331, 53.333, 53.335, 55.3157, 55.3158; HTM 89.132.1; Kalmár, 1971. 71. o., 124. kép; Nemes-Nagy, 1900. 144. o.
147 A törökös fegyverzet kedvelésére utal Tubero is amikor Jaxity Demeter és Chauchates csatáját írja le. Schwandtner, II.
167-168. o.; Tóth, 1934. 148. o.
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A Mátyás-kori könnyűlovasság egyik fő távólra ható fegyvere a kéziíj volt. Használta a gya
logság is, mégis inkább a könnyűlovasok kezében vált híressé. Két típusa volt használatban. A
század folyamán még előszeretettel alkalmazzák az ősi, összetett íjat. Ilyen látható pl. Dürer
egy 1514-es rajzán, ahol a magyar könnyűlovas fegyverzetét mutatja be. A képen az íjhoz tar
tozó tegez lapos, tollas vesszőkkel megrakott. A keleti harci kapcsolatok erősödésével azonban
kezdett elterjedni az erőteljesebb török-tatár íj. Kétféle fából készítik és csonttal szilárdítják. A
fa hajlatával ellenkező irányba görbítették. Az ideg beakasztási helyét csontlemezzel, vagy fa
betétekkel merevítették. A nyílvesszők végén vagy szakállas, vagy gúla alakú hegyet találunk.
A vesszők végén 2-3 vezető toll volt. A tegezt és a puzdrát az övre akasztották. A kéziíjak
legfontosabb gyártási központja Erdélyben volt. 1474-ben II. Bassarab havasalföldi vajda
Nagyszebenben gyártatta hadserege számára a kéziíjakat és nyilakat.1 9 Két évvel később
Mátyás a kolozsvári íjkészítőkkel készítteti el a szükséges mennyiséget.150 Hogy a város életé
ben mennyire fontos volt az íjgyártás azt jól mutatja az 1453-as összeírás, ahol igen szépszámú
íjgyártó nevét találjuk meg.
Előszeretettel használják a csákányt. Csőszerű tüskéje kiválóan alkalmas volt a lemezvértek,
sisakok átütésére. Foka csak az ütés erejét növelte, más különösebb funkciója nem volt. A szá
zad végén különböző módon tagolták. Szendrei János ismertet a Wilczek-gyűjteményből egy
igen szép darabot. Vasból kovácsolták, hosszú csőr alakú tüskéje négyszögletesen kiképzett.
Fokát hegyes kúpban végződő gerezdes buzogány képezi. A nyél bordával tagolt, szétcsavar
ható.152 A század végére a csákányok már rangjelző funkciót is betöltöttek.153
Könnyűlovasságunk kezében megjelent egy nyugaton csak a gyalogság által használt fegy
ver is: a hajítóbárd. A Weisskunig leírása a huszárok fegyverei közé sorolta. Rövid nyelű, egy
darab vasból kovácsolt, távolra ható fegyver. Lényegét a bárdlap és a hozzátartozó három
tüske képezi, mert így eldobásakor mindig hegyes felülete találkozik az ellenfél testével. Az
egyenes, vagy gyengén ívelt bárdlapú formát magyar típusúnak tartják. A nyelet sokszor rovát
kolták, hogy ne csússzon el a kézben.1
A védőfegyver a pajzs volt. A XV. században a négyszögletes tárcsapajzsok a divatosak.
Közepes méretűek, jellegzetességük, hogy a felső jobb sarkot - a jobb kézben tartott lándzsa
számára - kivágták. A század vége felé a hazai tárcsapajzsok egyik vége ívesen felemelkedett,
magassága megnőtt. Ez a típus már megjelent Mátyás seregében is. Legkorábbi fennmaradt
példányukat az MNM őrzi az 1490-es évekből. Fából készült, belső felületét pergamennel borí-

148 Nemes-Nagy, 1900. 143. o.; Kalmár, 1971. 134-135. o.; a keleti íjakra: Hammer-Purgstall: Über Bogen und Pfeil. In: Denksch
riften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Band 4. Wien, 1853- 1-34. I—III. t.
149 Kalmár, 1971. 135. 9.
150 Teleki, XI. 574. o.
151 Szabó K., Magyar Tört. Tár. 1882. 527. 0., 533. o., 538. 0., 742-743. o.
152 Szendrei, MTE, 191. 0., 237. ábra.
153 Kalmár, 1971. 34. o.
154 Uo.: 32-33. o.
155 Összefoglalóan: Tarassuk-Blair, 1982. 481-482.; Laking II. 233-234. o.; Kalmár, 1971. 308-312. o.
156 Boeheim, 1890. 182. o.; Kalmár, 1971. 309. o.
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tották. Külső részét aranyozott növényi ornamentika díszíti.157 Hasonló korabeli darabokat
ismerünk Bécsből is, I. Miksa magyar testőreinek felszereléséből.
A tárcsapajzs mellett használták a kerek, nádból font keleti pajzsokat is. Zsákmányként,
kereskedelmi úton kerülhettek az országba, alkalmazásuk azonban nem terjedt el
általánosan.
A hadsereg szempontjából legfontosabb lovas fegyvernemek fegyverzetén, felszerelésén
nyomon követhetjük azt a kettősséget, amelyet a hagyományaikban különböző hadszínterek
hoztak létre.
A nyugati harctér viszonylag kis létszámú, a páncélos lovasságot favorizáló - fegyverzet, fel
szerelés, kiképzés szempontjából - minőségi katonákat kívánt. A csatadöntőnek tekintett
nehézlovasság hadjárat közbeni kímélése egyik fő problémája volt a korabeli hadvezetésnek. A
fegyverzet és az emberanyag viszonylagos pótolhatatlanságából fakadt ez a probléma. A páncé
los lovasság olyan potenciális mag volt, amely a hadsereg tényleges alapját képezte. Elveszté
sük esetén a sereg megszűnt csataképes egység lenni, pótlása pedig óriási anyagi erőfeszítést
igényelt. A nyugati hadszíntéren eredményt elérni nehézlovasság nélkül leheteden volt. Politi
kai és katonai szempontból is célszerűnek látszott egy állandó, a katonáskodást hivatásként
kezelő réteget alkalmazni, amely bármikor bevethető és alkalmazása csak a király anyagi lehető
ségétől függött. Hogy ennek a hivatásos rétegnek a felszerélését Mátyás milyen módon oldotta
meg, konkrét adatunk nincs. Valószínűleg maguk hozták fegyverzetüket, melyet a király alka
lomszerűen kiegészít egy-egy nagyobb hadjárat előtt.
A nyugati hadjáratok alkalmi fegyverszükségletét a hazai városok ipara valószínűleg több
kevesebb sikerrel kielégítette. A külföldi fegyvervásárlások jó része a török elleni harcokkal
hozható kapcsolatba. A török ellen felvonuló nagy tömegű katona követelte ezt meg.
A török agresszív, a csatában a döntést elsődlegesnek tartó, nagy tömegű sereggel felvonuló
szemlélete a nyugatitól eltérő harcmodort és fegyverzetet kívánt. Jobban előtérbe került a könynyűlovasság, ami a létszámarányok változásában is megmutatkozott. Természetesen ebben
szerepet játszott a tömegképzés szükségessége is. A bécsújhelyi hadiszemlén megjelent 20 000
lovas között a nehéz- és könnyűlovasok aránya igen kevéssé térhetett el egymástól. A török
ellen felvonuló hadseregről tudósító velencei követjelentés adatai szerint a 16 000 nehézlovas
mellett 43 000 fő biztosan könnyűlovas és az erdélyi nemesek tízezres seregének egy jó része
szintén könnyebb fegyverzetű lehetett. A könnyűlovasság számának növekedése a fegyve
rek arányait is megváltoztatta. Nem véleden, hogy az ismert nagytételű fegyvervásárlások
összetételében a könnyűfegyverzetűeknek szánt harci eszközök dominálnak.
Az eltérő hagyományú hadszínterek tehát nagyfokú alkalmazkodóképességet követeltek
meg a fegyverzet tekintetében. A korabeli magyar hadsereg ütőképessége épp ebből a kettős
ségből származott. Jó hatásfokkal tudták kihasználni a kétfajta fegyverzetből fakadó előnyöket
úgy, hogy ez az európai hadseregek között speciális magyar jelleget kölcsönzött Mátyás hadse
regének.
157
158
159
160
161
162

Kalmár, 1971. 309. o., 99. kép.
Két darabot ismertet Szendrei: MTE, 189-190. o., 238-239- kép.
Lásd Tubero leírását: Schwandtner, II. 167-168. o.
Bonfini, Dec. IV. Lib. VIII. 90.
Óváry, 1885. 763. o.
Teleki, XI. 196-199. o.; uo.: XII. 112-113. o. stb.
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Kevésbé fontos fegyvernemnek számított a gyalogság. Szerkezetéről jól tájékoztat Mátyás
Veronai Gáborhoz írt levele. Nehéz fegyverzetűek, pajzsosak, könnyűfegyverzetűek és puská
sok képezték a gyalogos csapatokat.1 3 A puskásokat elkülöníti a többi gyalogosfajtától.
Viszonylag jól ismerjük harcrendjüket. Az élen a nehézfegyverzetűek és a pajzsosok álltak, paszszív, védelmi szerepben. Mögöttük helyezkedtek el a puskások, akik általában elindították a
csatát, majd a szálfegyveres és íjász könnyűgyalogosok következtek. Az egyeden támadásra
fogható elem az utóbbi. Az ellenséges harcrend felbomlása esetén előrontottak a pajzsok
mögül kézitusát kezdeményezve, majd, ha a helyzet úgy hozta, újra visszarohantak az erődként
alkalmazott pajzsosok és nehézgyalogosok mögé. Ez a felállás jelentősen eltér a nyugati gya
logságétól. Speciális magyar képződménynek tekinthető ez a merev védelmi rendszer, amely
leginkább a huszita szekérvár utánérzéseként fogható fel. Maga a könnyűgyalogság önmagá
ban nem állta meg a helyét - szemben pl. a svájci vagy a német gyalogsággal - s valószínűleg ez
okozta ezt a merev, túlbiztosított felállást. Nyílt csatában, önállóan igen ritkán és kevés sikerrel
alkalmazták őket.
Igen keveset tudunk meg a forrásokból az egyes csapatnemek által használt fegyverzetről,
így elsősorban az ábrázolásokhoz és a fennmaradt tárgyi anyaghoz fordulhatunk segítségért. A
dolgozat elején már felhívtuk a figyelmet a hadsereg vegyes etnikai összetételéből fakadó fegy
verzeti sajátosságokra. Különösen áll ez a gyalogságra, hiszen etnikailag rendkívül összetett.
Óriási lehetett az egyes gyalogos csapatok fegyverzete között a különbség, hiszen Mátyás alatt
szolgáltak svájciak is, akik fegyvernemük európai elitjét képviselték, ugyanakkor az erdélyi
hadiutasítás akár paraszti fegyverzettel is megengedte a hadbaszállást.
A Mátyás-kori hazai gyalogság fegyverzetében az egyik speciális sajátosság, hogy szablyát is
viseltek. Egy 1460-1470 körül keletkezett, magyar kapcsolatokkal rendelkező kalendárium
egyik rajzán páncéltalan katonákat látunk couse-val kezükben, oldalukon pedig szablya lóg. A
kutatók véleménye szerint magyar gyalogosokat ábrázol a rajz.
A használatos szablyatípusokról már korábban említést tettem. Megjelenésüket a török
fegyverzet hatásának tekinthetjük.
A XV. századi gyalogos védőfelszerelésére jellemző a sodrony- és lemezvért kombinálása.
Általában az íjászok és a könnyebb fegyverzetűek alkalmazták ezt a megoldást. Teljes gyalogos
félvértezetet a hazai anyagból csak az MNM gyűjteményében találunk. Ez a ritka darab
Augsburgban készült, gótikus stílusban acélból domborították. Mellvértje golyó alakú és
163 Mátyás kir. lev. II. 107. o. - „In tertio ordine pedites surit, et hi quidem diversis ordinibus distincti, horum enim alii gregarii
sunt, alii armigeri, nonnulli clipeati. Gregarii milites seu pedites pro qualibet angaria ad unam personam habere volunt 8 aureos.
Armati veto seu clipeati, cum sine pueris et servitoribus arma et clipeos ferre nequeant et quia hos pueros opus est illis in hune usum
pro necessitate conservare, volunt eos unusquisque ad arma singula et ad clipeos habere simul cum duorum hominum stipendio. Sunt
prêtera magistri pixidum, qui sciunt trahere ex sclopetis et huiusmodi minoribus instrumentis, verum non ita strenui et utiles sunt, uti
pedites ad trahendum ex pixidibus; sed post clipeatos in initio conflictuum, antequam scilicet manus conférant, item ad expugnationes castrorum et defensiones maxime utiles sunt; itaque volunt et isti habere tantum, quantum pedites gregarii.",
164 Benfini, Dec. IV. Lib. VIII. 91165 V.o.: Tóth, 1925. 98. o.; Rázső, 1958. 134. o., az eltérésre v.o.: Frauenholz, H/2., 152. o.
166 Rázsó, 1958. 133. o.
167 Székely Oklevéltár, I. 197. o.
168 R. Forrer, ZHWK, Bd. VIII. 228. o., Abb. 8. m-n.; Tóth, 1925. 100-102. o.
169 MNM 55.3261; Kalmár, 1971. 292. o.; Temesváry, 1982. 17. o. 8. kép.
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peremmel ellátott. Alsó részéhez négysávos rákozott csatakötényt kapcsoltak. A sodronying
gyűrűi szegecseltek, nyakkiképzése magas, az ujjak hosszúak. A sodronying alkalmazása a
mozgékonyság növelését szolgálta.
Ezekhez a kombinált vértekhez általában vassaiap (vaskalap) járult. A típus a XIV. század
ban jelent meg. Karimás kalap formájúra kovácsolták, harangja kúposán, félgömbösen vagy
csúcsosan kiképzett. A karimán sokszor látónyílás is megjelent. Leginkább az íjászok, puská
sok, zsoldos gyalogosokhoz kapcsolódik használata.170 Jól mutatja ezt egy augsburgi metszet
is, ahol két gótikus páncélba öltöztetett szálfegyveres katona látható, a mellettük álló harmadik
szintén teljes gótikus vértet visel, kezében azonban számszeríj van. Míg az első kettő fején salade-sisak található, addig a harmadik salapot visel.171 Ez a sisakfajta védelmi szempontból, túl
zott nyitottsága miatt, nem célszerű. Kedveltségét annak köszönheti, hogy a lövész látását
nem zavarja, míg az íj felajzásakor lehajtott fejet a széles karima igen jó hatásfokkal védte.
Közelharc esetén nyújt kevés védelmet.
A mellvértet sokszor kiegészítik lemezes térd- és könyökvédővel, néha megközelítve a teljes
gótikus vérteket, amint a Thuróczy Krónika egyik metszetén is láthatjuk.172 A nehézgyalogság
a pajzson túl egyenes karddal és szálfegyverrel felszerelt. (Lándzsa, alabárd stb.) Jól mutatja
fegyverzetüket Hadnagy Bálint 1511-ben megjelent munkájának egyik metszete, ahol a góti
kus vértezet alatt a csapatvezető láncinget visel, vértezett a lábszár, míg a lábfej láncvértbe búj
tatott. Oldalán hosszú egyenes kardot, jobb kezében tollas buzogányt, baljában alabárdot
tart.173 Az általánosan használt vértezetet jól mutatja Berekszói Péter 1448-ban Hunyadi János
tól kapott címere. A gyalogos alak fején széles karimájú salap van, testét láncing, az arcot és a
vállakat külön szövettakaró védi. Jobb kezében hosszú egyenes kardot, míg baljában négyszög
letes pajzsot tart. Jól látszik a salap hátránya, hiszen a címerben látható alakot a tulajdonkép
pen védtelen nyakán sebzi meg egy nyílvessző. Történeti adatokból tudjuk, hogy Berekszói
Ausztria pusztítása közben 1446-ban tényleg a nyakán sebesült meg.
A legfontosabb védőfegyver a gyalogsági állópajzs volt. Fűzfából, teknőszerűen vájták ki és
bőrrel, majd vászonnal, vagy pergamennel vonták be. A pajzs közepén kiugró gerinc futott,
hogy földbe vert karóhoz lehessen támasztani. Különböző méretben készültek, funkciójuknak
megfelelően. Általában festéssel díszítik őket. A XIV. század végétől a XVI. század elejéig
Közép-Európában általánosan elterjedt a zsoldos gyalogság kezében. Fő jellegzetességei min
den területen hasonlóak. A nagyméretű pajzzsal harcolók, ugyanúgy mint a nehézfegyverzetűek, fegyverhordókat is kénytelenek tartani. Használják az íjászok is. Mátyás hadseregének
pajzsaiból szép sorozatot őriznek Bécsben, de az MNM-ben is található jó néhány
példányuk.175 A Nemzeti Múzeum egyik legszebb és biztosan Mátyás hadseregéhez köthető
állópajzsát gótikus M betű díszíti. Fából készült, bőrrel és vászonnal borították. Kissé ovális
alakját középen alacsony gerinc tagolja. Külső keretét pikkelyesen festették, a belső részt nyi170 Kalmár, Arch. Ért. 85(1958), 192. o., 2. III. t. 6. kép; uő.: 1971. 267. o. 30-31. kép; Mülkr-Kunter, 28-29. o., 53-57. kép.
171 Mülkr-Kunter, 68. kép.
172 Balogh, 1966. II. 416. o., hasonló félvértet közül Kalmár is salade sisakkal: ZHWK, 1937. 95. o., 5. kép.
173 Tóth, MM, 229. o.
174 Fejérpataky László: Magyar czímeres emlékek. Bp., 1901. I. 7. o. XVIII. t.
175 Az állópajzsokat a külföldi és magyar szakirodalom igen részletesen feldolgozta. Alapvetően eligazít a kérdésben és részletes
irodalmat is ad: Kalmár János, FA XVIII. (1966-1967) 151. o.
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tott korona, alatta a Mátyásra utaló gótikus M betű, majd festett lángnyelvek díszítették.
Hasonló felépítésű egy másik, Ausztria címerével díszített példány is.177 A nagyméretű állópaj
zsok alsó részét sokszor megvasalták és vastüskével látták el.
Harc közbeni alkalmazása jól megfigyelhető a Weisskunig egyik metszetén is. Az ellensé
ges lovasság és gyalogság gyűrűjében szorosan egymáshoz illesztett pajzsok mögül számszeríja
sok lőnek az ellenfélre, mögöttük lándzsával és angolnanyárssal felszerelt könnyűgyalogosok
állnak harcra készen. Ezek a nagyméretű állópajzsok kettős célt szolgáltak. Egyrészt felfogták a
támadás lendületét, másrészt a puskás és az íjas lövészeknek a töltés időszakára védelmet nyúj
tottak. Tulajdonképpen mozgatható, elemeire bontható sáncrendszerként értelmezhető hasz
nálatuk. A nagyméretű állópajzsok mellett forgalomban lévő kis- és közepes méretűek az
egyéni harc során a személyes védelmet szolgálták.
A gyalogság mechanikus távolra ható fegyverei a kéziíj, a számszeríj és a parittya.
A kéziíjról már a könnyűlovasságnál beszéltünk, a gyalogság is hasonló típusokat használt.
A gyalogos csapatok egyik legértékesebb részét a számszeríjasok képezték. Tűzgyorsaságuk
alatta maradt ugyan a kéziíjasoknak, találati pontosságuk, átütőerejük viszont páncélos csapa
tok ellen is alkalmazhatóvá tette őket. Mozgékonyságuk viszonylag korlátozott, a csata beveze
tésére, az állóharc űzésére viszont kiválóan alkalmasak. A nagyméretű pajzsok alkalmazásával a
számukra szükséges nagyobb térközt is felvehették. Szerepük elsősorban az ellenséges csata
rend bomlasztásában és a roham megzavarásában keresendő. Fegyverük pontossága, haté
konysága nagyobb távolságon belül, ostromkor is használhatóvá tette őket. Szívesen alkalmaz
zák őket az európai hadseregekben. Mátyás seregében is állandóan jelen vannak. 1475-ben a
velencei követjelentés szerint 4000 számszeríjas található hadseregében.
A fegyver igen ősi szerkezetnek számít. A középkori számszeríjakat recézett felületű, szaru
lemezekből összeragasztott ívből (melyet fakéreggel vagy pergamennel borítottak), a fából
készült törzsből, valamint a felhúzáshoz szükséges lábtámasztó kengyelből állították össze. Az
ív két végébe akasztották be a vastag, sodrott ideget. A törzs tetején találjuk a nyílvesszőt
vezető vájatot és középen a diós rendszerű elsütőszerkezetet. A XV. század végén megjelentek
az acélíves számszeríjak is. Nálunk a fegyver főként a huszita háborúktól ismert, majd a század
derekára fokozatosan tért hódít. Sajnos, hazai anyagunkban főként vadászatra használt szám
szeríjak maradtak fenn. Említést érdemel azonban az MNM 8 darab XV. századi számszeríja,
amelyeket formai jellegzetességek alapján azonos műhely termékeinek tarthatunk. Valószínű
leg Nagyszebenben készültek.
Ezt a fegyvert kézzel felhúzni leheteden volt, ezért erre különböző segédeszközöket használ
tak. A legegyszerűbb a horgos megoldás volt, amikor is a lövész az egyik lábát beakasztotta a
számszeríj elején lévő kengyelbe, majd az övére akasztott húzóhoroggal - miközben felállt 176 MNM 55.3264; Kalmár]., ZHWK, 1935. 95. o., 4. kép; uő.: 1971. 133. kép; Temesváry F. FA X(l958) 166. o.; uő.: Fejedelmi
és főúri díszfegyverek. Bp., 1963. 23. o.; uő.: 1982. 9. kép.
177 MNM 55.3263.
178 Weisskunig, 326. o.
179 Óváry, 1885. 763. o. „ . . . et fanti con schudi et balestri 4000."
180 Kalmár]., Technikatörténeti Szemle 111(1964) 97-121. o.; Stone, Glossary, 11-13. o.; Nagy G. Arch. Ért. 1910. 425. o.; Szend
rei, MTE, 198. o., 222. ábra; Kalmár, 1971. 139-141. o.; K, Huuri: Zur Geschichte des mittalterlichen Geschützwesens aus orienta
lischen Quellen. Helsinki, 1941. 47. o.; Demmin, 1891. 895-912. o.; Boeheim, 1890. 401-429. o. A budai vár leletanyagából is sok csont
számszeríjdió került elő. V.o.: G. Sándor Mária, Bp., R, XX(l963) 107-121. o.
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felajzotta az íjat. Szintén egyszerűbb szerkezet volt az ún. emelőkaros. A nehezebb, erősebb
fegyvereknél alkalmazták az angol rendszerű motollát és a német rendszerű tekervényt. Mind
kettő elterjedt volt a XV. század második felében. A számszeríjfelhúzó felszerelést a katona
az övébe akasztva hordta.
A nyílvesszők nehezek, rusztikusak és aránylag rövidek. A vessző végén vezetőtollak voltak.
A nyílhegy a hadi célra használtaknál mindig gúla alakú, négyzetes átmetszeni, tömör 6-10 cm
hosszúságú. A vesszőre illesztést köpűvel oldották meg.
Nem volt kimondott katonai fegyver, mégis alkalmazták Mátyás hadseregében a parittyát.
Elsősorban a könnyűfegyverzetűek kezében láthatjuk. Súlya kicsi és szakértő használója nagy
találati pontosságot érhetett el vele viszonylag nagyobb távon is. (150-200 lépés.) A parittya
egyszerű bőrszíj, amely közepén kiöblösödik. Az egyik végét a csuklóra kötötték, a másikat a
marokba szorították. A fej fölött a lövedékkel megpörgették, majd a szabadon lévő szárat elen
gedve, a lövedék kirepült. A lövedék két végén hegyesre kalapált ólomdarab volt. Ismerünk
MATHIAS névvel feliratozott példányt is. Robbanó- és gyújtótestek kiröpítésére használták
bottal kiegészített változatát, (gibet)1 A lövedéket övre akasztott bőrtarisznyában hordták. A
budai várban előkerült egyik kályhacsempén Mátyás királyt láthatjuk parittyával a kezében.
A lándzsa mellett a gyalogság kezében a leggyakoribb döfőfegyver az angolnyárs volt. Az
angolnyárs és a pajzs kombinációja nagyon elterjedt a husziták között. Innen került át az
után Mátyás hadseregébe. Osztrák területen már a század elején is általánosan használt, a bécsi
1444-es fegyvertári inventáriumban már szép számmal szerepelt. A XVI. század elejéig hasz
nált fegyver. Mátyás Ausztriában állomásozó csapataitól jó néhány bekerült a bécsi és berlini
fegyvertárakba. Általában hosszú, négyszög átmetszeni pengével készítik. Vagy köpús, vagy
pedig oldalpántos megoldással erősítik fel a nyélre. A penge tövénél kerek hárítólemezt alkal
maztak, elsősorban a kéz védelmére.
Az angolnanyárs hatásossága tulajdonképpen egyszerűségéből fakadt. A hosszú, erős nyárs
alkalmassá tette a lemezes vértek leküzdésére is, olcsó előállítása pedig lehetővé tette nagytö
megű gyártását. Használatához különösebb szakértelem nem kellett, így kevésbé képzett
emberek kezében is hatásos volt. Zárt rendben történő támadás vagy elhárítás és egyéni harc
esetén is alkalmas volt a feladat megoldására.
Elsősorban a zsoldosgyalogság kezében tűnt fel az alabárd. Az angolnanyárshoz hasonlóan
egyszerű, mégis félelmetes, többfunkciójú fegyver a hozzáértő katona kezében. XV. századi
változata tulajdonképpen a bárd és a nyárs egyesítése, amelyet a lovasok ellen a bárdlapból
kikovácsolt, lerántásra alkalmas tüskével egészítették ki. Ezt a kombinációs szándékot bizo181 Kalmár J., Arch. Ért. 79(1952) 67-68. o.; uő.: 1971. 144-145. c ; Demmin, 1891. 904. o.; Huuri, 1941. 48. o.; Blair, 1962.
326. o., 239. kép; Müller, 1957. 115-118. o.; Wagner-Durdik-Drobna,

Teil. VI. Taf. 13. 1-3.

182 Múzeumainkban szép sorozatokat őriznek belőlük. Pl. M N M 55.3117, 55.3178, 55.3181. IKM 10.913, 10.917, 10.918, 10.919,
10.4222 stb.
183 Kalmár, 1971. 132. o.; uő.: 1975. 540. o.; Wagner-Durdik-Drobna,

Teil VI. Taf. 16. 1-4.

184 Kalmár J., Arch. Ért. 1951. 132. o.
185 / . Durdik: Hussitisches Heerwesen. Berlin, 1961. 112. o.
186 Das Wiener, 77. o., 55. kép.
187 Kalmár, 1971. 44. o.
188 Stone, Glossary, 79. o., 98. kép; Wagner-Durdik-Drobna,

Teil. V. Taf. 27. 1.; Müller, 1957. 66. o., 89. ábra; Müller-Kölling, 41.

o., 71. kép; Kalmár, H K XIII(l966) 585. o.; uő.: 1971. 44. o., M N M 57.6084, 67.8510.
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nyitja, hogy a század második felére a nyárs mindinkább megnyúlik, a bárd tagoltan elválik
tőle, élét félhold alakra képezik ki. Általában oldalpántokkal erősítik fel az erős 2 m körüli
nyélre. A fegyver alkalmas volt a nehézpáncélos lovagok elleni harcra is. A fegyver hossza, a
mélyen alányúló oldalpántok, alkalmassá tették a hárításra, majd a nyárs, illetve a bárd a
döfésre és vágásra. A roham feltartóztatására éppúgy használják, mint az ember-ember elleni
harcban. Egy 1486-os német hadiutasítás szerint a landsknechtek egyharmad részét mindig
lándzsások és alabárdosok adták a számszeríjasok és puskások mellett. Nyilvánvaló hogy az
aktív támadó és védekező elemet a szálfegyveresek képezték.
Kevésbé voltak jelentősek, de azért használta Mátyás gyalogsága is kis számban a gléfét, a
couse-t, a spétumot, a partizánt és a runkát. Szintén gyalogsági szálfegyverek, használatuk
hasonló az alabárdhoz. Főként a nyugat-európai gyalogság kedvelte őket.
A huszita háborúk idején tűnt fel a gyalogság kezében a láncos buzogány. Igen egyszerű
konstrukció. A korai példányoknál rövid fanyélre láncon keresztül vastüskével tűzdelt fabunkót erősítettek, Később a fabunkót fém buzogányfej váltotta fel. A lánc megsokszorozta az
ütés erejét és így igen eredményesen lehetett használni vértezet ellen is.191 A nyelet erősítendő
a fém horgot sokszor hosszú vasalással rögzítették a nyélhez.
Külön ki kell térnünk, ha röviden is, az ún paraszti fegyverek kérdésére. Kapcsolatukat a
hadsereghez az 1463. évi erdélyi hadbaszállási rendelkezés világítja meg, amely előírja, hogy a
szegények végső esetben csupán paraszti fegyverekkel is bevonulhatnak.1 Paraszti fegyverek
alatt elsősorban azokat a fegyvereket értjük, melyeknek elsődleges funkciója valamilyen mes
terséghez kötődik, s csak másodsorban, alkalmanként kerül hadi felhasználásra. Ide tartoznak a
különböző húsvágó- és ácsbárdok, szekercék, balták, cséphadarók, kezdetleges csatavillák stb.
Felhasználták a különböző vadászeszközöket is fegyverként. Viszonylag egyszerű technikai és
funkcionális vizsgálattal az egyes darabokat elkülöníteni.
Bár bőséggel ismerünk olyan adatokat Mátyás korából, amikor paraszti csapatok nyújtottak
segítséget a hadseregnek, szerepüket elsősorban a fegyverzet kezdetlegessége és kiképzedenségük miatt elhanyagolhatónak tartjuk.1 Látszólag ellentmond ennek az a tény, hogy tudjuk, a
parasztság 1514 előtt igen szép számmal viselt fegyvert. Ezek a fegyverek azonban katonai
szempontból elhanyagolhatók, maximálisan a nemesek egymás közti csatározásaiban feleltek
meg.
Önvédelmi eszközként használták az ún. parasztkést, amely alkalmasint a kardot is helyette
sítette. A markolat mindig egyenes, fával borított. Pengéje vastag, egyélű, hossza akár a szablyáét is elérheti. Nálunk a huszita háborúk idején terjedt el, jelentősége azonban igazán 1514
után nőtt meg, mivel a törvények értelmében jobbágy nem viselhetett fegyvert a parasztkés
pedig nem számított annak.195 Szintén polgári, de állandóan viselt fegyvernek számít a bicel189 MNM 53.820, 53.821; Szendrei, 1896. 218. o., 749. kép; Laking III. 120-123. o.; Müller, 1957. 69-71. o.; Boeheim, 1890.
332-333. o.; Stone, Glossary, 275. o., 344. kép 1-2.; Kalmár, 1971. 44-45. o.
/
190 Frauenholz, II/2. 150-151. o.
191 Durdik, 1961. 113. o.; Wagner-Durdii-Drobna, Teil. V. Taf. 37. 1-7.
192 Székely Oklevéltár, I. 197. o.
193 A problémáról részletesebben ír: Temesváry, 1984. 15-19. o.
194 L. részletesebben: Borosy, 1971. 45-63. o.
195 Kalmár, HK. XIII(l966) 590. o.; Temesváry, 1984. 113. o., 116. o.; MNM 51.244, 52.254.
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lus. Az 1460-as években keletkezett pesti céh szabályzat a csiszárok számára feladatul tűzte ki a
bicellusok tisztítását, javítását. A rendelkezés szerint a hosszú bicellusokból, hüvelyükkel
együtt, kilencet kellett megmunkálni egy aranyforintért.19 Tehát, mint a parasztkés, ez sem
harci fegyver, funkciója azonban azonos, csak kivitelezése finomabb. Ilyen értelemben szerepel
Hollós Gergely alsólindvai várnagy végrendeletében is.
A gyalogság egészétől külön tárgyaljuk a puskásokat, egyrészt mert maga Mátyás is külön
választja őket levelében, másrészt fegyverzetük révén ténylegesen különállnak a gyalogság egé
szétől. A korabeli kézi lőfegyverek hatásfoka igen csekély volt, még a XV. század végén is nyílt
csatában elsősorban a fény- és hanghatás dominált. Célzott lövést csak igen közelről tudtak
velük leadni, átütőerejük pedig meg sem közelítette a számszeríjakét. Legnagyobb hátrányuk
azonban mégis a töltési idő hosszúsága volt. Ezért nyílt ütközetben háttérbe szorultak, szere
pük főként a várak ostromakor-védelmekor nőtt meg. Mátyás meglehetősen szép számmal
alkalmazta őket seregében, bár korántsem volt meggyőzve hatékonyságukról. Általában gya
logsága ötödét képezték. A velencei követjelentés szerint 2000 puskás vett részt a török elleni
felvonulásban, míg a német jelentés szerint 3000 szakállas és kétezer kézipuska volt hadseregé
ben.198 Hogy mégis alkalmazták - hátrányai ellenére - azt elsősorban újszerűségének és bizo
nyos helyzetekben megfelelő felhasználhatóságának köszönhette. Állóharc esetén - szekérvár
ból, állópajzsok mögül - hatásfokuk megnőtt, mert az elsáncolás védelmet nyújtott töltés köz
ben, és az ostromlók igen kis távolságra voltak a puskásoktól. A huszita harcmód például még
támadás esetén is nagyszerűen tudta alkalmazni szekerekről a puskákat. Mozgásban lévő sereg
esetében jelentőségük tulajdonképpen a nullával volt egyenlő, mert az első lövés után a töltést
- mozgás közben - csak igen nehezen tudták megoldani.
Korszakunkban a kezelés szempontjából két puskafajtát különíthetünk el. Nyílt ütközet
esetén a könnyebb kézipuskákat (schioppi), míg a nehezebbeket csak ritkán, elsősorban szeke
reken használták.199 Az utóbbiak átmenetet képeztek az ágyúk és a kézifegyverek között.
A XV. század első harmadától kezd elterjedni a lövéskor keletkező visszaható erő felfogá
sára a cső elején a szakáll alkalmazása. Szilárd támaszba beakasztva felfogta a keletkező erőt, így
jóval hatásosabb lett a fegyver. Ugyanakkor megnőtt a cső hossza is, ami megnövelte a löve
dék átütőerejét. A szakállas puskáknak három típusát különíthetjük el a XV. században. A

Nyélbeütős szakállas cső. Hadtörténeti Múzeum

196 Kovachich M. Gy.: Formulae solennes styli in cancellaria. Pesthini 1799. 435. o.
197 Zala vármegye története. Oklevéltár. II. (Szerk.: Nagy I.-Véghelyi D.-Nagy Gy.) Bp. 1890. 561. o., 1455. dec. 7. „Item balteum maiorem cum bicello deaurato"
198 Mátyás kir. lev. II. 107. o., „Apud nos verő ista consvetudo observatur, quod quantacumque peditum summa sit, quinta pars
ex pixidariis constituatur". Óváry, 1885. 763. o.;J. Chmel: Monumenta Habsburgica. Wien, 1854-58. 1/2. 78-79. o. (Továbbiakban:
Chmeľ)
199 A kézi tűzfegyverek (szakállas puskák) terminológiájára 1.: Kelenik József, HK XXXV(l988) 484. o.
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típusokat megjelenésük sorrendjében ismertetjük, bár meg kell jegyeznünk, hogy a három
forma a XV. század végéig, sőt még a XVI. században is együtt él. A század elején terjednek el
a nyélbeütős szakállas puskák, a század közepétől a vasnyelűek míg utolsó harmadában a csö
veket ágyazatba illesztik.
A nyélbeütős szakállas puskák egy része még bronzból készül, a század második felétől
azonban már jórészt vasból kovácsolják őket. A típus a század végén már elavultnak számít. A
korai daraboknál a gyújtólyuk a csőfartól nem messze, a cső tetején található, majd elkezdett
oldalt vándorolni. A század végére a cső oldalán kialakult a felporzó serpenyő és az oldalsó
gyúlyuk.
A kis nyélbeütős kézipuskákat jól jellemzi a Nemzeti Múzeum egyik bronz szakállas
csöve. Nyolc oldalú csöve a csőfar felé szélesedik. Hossza 554 mm, kalibere 13 mm. A cső
száj alatt apró, hármas tagolású szakáll található. Kisméretű, filigrán darab. A kalibere alapján
meggymag nagyságú ólomgolyót lőttek ki vele. Érdekes, hogy a cső hátán lévő gyúlyuk
milyen kicsi, külső átmérője alig 4 mm. Hasonló nagyságú az MNM egyik XV. század végére
datálható csöve. Szintén bronzból készült, nyélbeütős megoldással. A nyolc oldalú cső vége
tölcséresen kiszélesedik, hátul a csőfarnál a gyúlyuk alatt kis felporzó serpenyő található.203
Hasonló felépítésűek a nagyméretű, nehéz kettős szakállasok is. Általában 16-os vagy 24-es
kaliberrel készítik őket. Hosszuk eléri a 900-1200 mm-t is. Átmeneti formát képviselnek a
vasnyelű szakállas puskák. Létrejöttüket annak köszönhetik, hogy a nyélbeütős szakállasok
fanyele könnyen eltört. Hosszuk 800 és 1500 mm között mozog, csőüregük átmérője 21-25
mm. Ezt a típust súlya miatt csak szekereken, vagy várban tudták alkalmazni. A szakállas
puskák legfejlettebb változatát a faágyazattal ellátottak képviselik. Ennél a típusnál már megje
lenik a kanócos zárszerkezet és egy kezdedeges irányzék. A korai zárszerkezeteknél a kanócbe200 Az igen bő irodalomból a fontosabbak:/. Durdik-M. Mudra- A. Sada: Alte Handfeuerwaffen. Prága, 1977. 15-16. o.; D. Pope:
Feuerwaffen. Entwicklung und Geschichte. Bern und München, 1965. 50. o.; A. Essenwein: Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen.
Graz, 1969. (Továbbiakban: Essenwein, 1969); Kozák K., FA IX(l957) 168. o. (Továbbiakban: Kpzák, 1957); uo": Bp. R. XIX(l959)
205. o. (Továbbiakban: Kozák, 1959); D. Pribakovic: Puske fitiljace XV. veka. Klny.: Vesnik 67(1962) 55. o.; R. Dittrich: Die Entwick
lung der Handfeuerwaffe - ein überlich. In: Von Alten Handfeuerwaffen, Graz, 1989. 7-11. o.; M. Thierbach: Die geschichtliche Ent
wicklung der Handfeuerwaffen. Drezda, 1886. 4-13- o.; Tarassuk-Blair,

1982. 216-221. o.; W. W. Greener: The Gun - Its Develop

ment. London, 1896. 44-53. o. (Továbbiakban: Greener, 1896); Cl. Blair: Early Firearms. In. Pollard's History of Firearms. Rushden,
1973. 17. o.
201 Kozák, 1957. 175. o.
202 MNM 55.3174; Kozák, 1957. 171. o., XXIX. t. 2.
203 Kalmár, 1971. 192. o. 108. kép.
204 PI.: HTM 89.128.1.
205 A magyarországi darabokat feldolgozta és részletes elemzést ad: Kozák, 1959. 205. O.
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fogó csöves, majd a kakas végét kettéhasítják és e közé szorítják be a kanócot. A kakas általá
ban Z alakú, amely csavaros tengely körül forgott. A század második felétől már rugót is alkal
maztak, így a kanóc nem esett be a serpenyőbe. Kialakulását a század első harmadára tehetjük,
célszerűségét bizonyítja, hogy igen hamar elterjedt. Érdekesen támasztják ezt alá egy 1450
körüli szlovák nyelvű levél rajzai. A levelet Axamit intézte Bártfához, mert két emberét fel
akasztották, s ezért különböző büntetések terhe mellett 400 aranyat követelt a városon. A szö
veg alatt három, keretbe foglalt, akasztott ember található, fölöttük egy szablya és egy vessző
nyaláb. Mellettük ágyazott, kanócos zárszerkezetű puska rajza. Valószínű tehát, hogy a Fel
vidéken már a század közepén igen alaposan ismerték a kanócos gyújtást.
Szorosan kapcsolódott a gyalogsághoz a szekérvár és a dunai hajóhad. Róluk helyhiány
miatt nincs módunkban alaposabban megemlékezni. A szekérvár korábbi jelentősége csök
kent. A hajóhadról tudjuk, hogy az itt szolgáló katonák szárazföldön gyalogosan is tartoztak
szolgálni. A hajóhadat alkalomadtán tüzérséggel is felszerelték és így a várostromokban is részt
tudtak venni.
Mátyás-kori gyalogságunk fegyverzetéről megállapíthatjuk, hogy az archaikus fegyverek
mellett a kor modernnek számítható hadi eszközeit is alkalmazta, s bár hatékonysága elmaradt
az európai elit gyalogosok szintjétől, eredeti fegyverzetével mégis maradandó nyomot hagyott
az európai fegyvertörténetben.
Mátyás alatt, mint annyi más fegyvernem a tüzérség is jelentős fejlődésnek indult.
A XV. század második felére Európában megjelentek az irányzást segítő eszközök, a mozgé
konyságot fokozó kerekes talpak, lafetták, pontosabban tudják szabályozni a csövek öntését,
elsősorban a bronzból készülteknél. Szabályozzák az ágyúgolyók méretét is.
Az 1450-es évek után előnyben részesítették a kisebb, könnyebben kezelhető típusokat az
óriási kaliberű monstrumokkal szemben. A kőgolyó mellett feltűnik a kovácsolt, majd az
öntöttvas- és ólomgolyó. Korszakunkban a célzás még meglehetősen pontatlan, az ágyúk lőtá
volsága, tűzgyorsasága, romboló hatása csekély. Főként a nyugati hadseregekben jelent meg a
tábori tüzérség korai formája, bár hatásfokuk még igen alacsony.
A Mátyás-kori tüzérség szervezetéről, az ágyúk fajtáiról, technikai jellegzetességeikről igen
keveset tudunk. A források alapján homályosan elkülöníthető az ostromkor használt nehéz
tüzérség és egy kisebb kaliberű ágyúfajtákkal felszerelt, talán a tábori tüzérség ősének tekint
hető, mozgékonyabb rész. Ezek vagy szekereken, vagy kerekes lafettán mozogtak és elsősor
ban táborvédelmi szerepük volt. Alkalmanként külön tüzérsége volt a hajóhadnak, itt meg206 Greener, 1896. 51. o.; Durdik-MudraSada, 25-34. o.; Kozák, 1959- 205. o.; Blair, 1973. 18. o.; Kozák K, Arch. Ért. 1974.
300. o.; A. Hoff: Lake Firearms with Snap Matchlock. In: Four Studies on History of Arms. Copenhagen, 1963. 10-11. o.
207 Szádeczky L., Magyar Tört. Tár 1882. 203. o.
208 A szekérvárakra: Durdik, 1961. 86. o.; Tóth, HK XVII(l9l6) 265-311. o.; uő.: HK XIX(l918) 1-33. o.; Wagner-DurdikDrobna, 65. o. - A naszádosokra: Szentkláray, i. m.; Óváry, 1885. 767. o.
209 Az európai tüzérséggel összefoglalóan foglalkozik (a teljesség igénye nélkül): B. Rathgen: Das Geschütz im Mittelalter. Wien,
1928.; Essenwein, 1969. 7-106. o.; A. Dolleczek: Geschichte der österreichischen Artillerie Wien, 1887. (Továbbiakban: Dolleczek,
1887); V. Schmidtchen: Bombarden, Befestigungen, Büchsenmeister. Düsseldorf, 1977., részletes irodalomjegyzékkel (Továbbiakban:
Schmidtchen); Wagner-Durdik-Drobna, 58-64. o.; Demmin, 1891. 912-946. o.; W. Goehlke: Geschichte dergesammten Feuerwaffen bis
1850. Leipzig, 1911. (Továbbiakban: Goehlke, 1911); H. Müller: Deutsche Bronzegeschützrohre. Berlin, 1968. (Továbbiakban: Müller,
1968)
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találhatjuk a nehéz és könnyű ágyúkat egyaránt. Kisebb jelentőségű volt a korszakban a várés városvédő tüzérség. Nagyobb számú ágyú csak a jelentősebb hadjáratoknál kísérte a csapa
tokat. Kisebb hadmozdulatoknál még ostrom esetén is elvétve fordultak elő. 1480-ban pél
dául, Haugwitz Neumarkt ellen csak néhány haufniczét tudott bevetni. Részletesebb, üte
gek szerinti tagolódást nehéz lenne kimutatni a források hiányában. Azt tudjuk, hogy a nagy
hadjáratok esetén 80 tűzmester szolgált a tüzérségnél.
Az ágyútípusokat pontosan elkülöníteni, a megmaradt anyag technikai jellemzőit a források
terminológiájával egzakt módon összekapcsolni jóformán lehetetlen. Mátyás tüzérségének esz
köztáráról nagyon kevés adatunk van. így nem tudjuk pontosan behatárolni felszereltségét, az
európaihoz hasonló, esedeg eltérő jellegzetességeket, technikai változásokat. Annak alapján,
hogy a többi fegyvernem felszereltsége a kor színvonalán állt valószínűsíthetjük, hogy ez a
tüzérségnél sem történt másként. Ennek még az sem mond ellent, hogy saját bevallása szerint
igen kevésre becsülte ágyúit. ! A hazai gyűjteményekben csak elvétve maradt fenn korabeli
anyag, így a források, ábrázolások mellett kénytelenek voltunk az európai múzeumokban lévő
anyaghoz is fordulni.
A XV. század első felében divatozó nagyméretű kővető faltörő ágyúk a század második
felére fokozatosan háttérbe szorultak, elsősorban méretükből adódó technikai problémák
miatt. A hazai tüzérségnél is jelen vannak ugyan még a század második felében is, azonban úgy
tűnik, hogy a korábbi évtizedek örökségeként vagy zsákmányaként kerültek a hadsereg birto
kába. Ilyen hatalmas, 80 ló vontatta ágyút hozat Mátyás Budáról Ausztriába és hasonlót ír le a
castellói püspök is jelentésében. Az ilyen típusú faltörő ágyúk általában kőgolyót lőttek ki.
Nagyméretű szekereken, vagy vízi úton szállították, majd kiépített lafettába emelték be. Néha
a visszalökő erő levezetésére szabályos gerendarendszert építettek ki, amely magába foglalta a
golyó- és lőportároló ládákat is. A lafettákat általában a városi ácsok készítették, azonban az
esedeges javításokra és helyi felépítésre a tüzérség mellé is beosztottak ácsokat. A beemelést
csigákkal végezték. Mátyás 1467-ben Pozsonyból kért ilyen célra csigákat. 17
Nagyméretű volt Mátyás Csóka nevű ágyúja is, melyet apjától örökölt. 1467-ben utasítja
Pozsonyt, hogy nagy ágyúját - „Bombarda nostra magna" - a városba vigyék be.219 Még két

210 Óváry, 1885. 764. o.
211 Chmel, 1/3. 723. o.

212 Óváry, uo. „et maestri 80 di bombarde"
213 Mátyás kir. lev. II. 110. o.
214 „Machinas belli aeneas atque unam imprimis rare magnitudinis Buda mox afferi iubet, quam ferrato plaustro invectam vix
equi circiter octogeni loco movere poterant." Bonfini, Dec. IV. Lib. VI. 164. Több kutató ezt az ágyút Mátyás Varga nevű mozsarával
azonosította. Szendrei, 1896. 868. o.; hányi B., HK 1926. 137. o. (Továbbiakban: hányi, 1926); Kalmár, 1971. 163. o. A kutatók egy
része ostromágyúk és mozsarak között (hányi, 1926. 29. o.) alig tesz különbséget. Belső szerkezetükben tényleg nincs sok különbség.
Annál nagyobb azonban szerkezeti arányaikban. A maguk részéről mozsárnak - már a XV. században is - csak azt a típust tekintjük,
ahol a lövedék röppályája meredek és a csőhossz, valamint a csőátmérő arányszáma kicsi. A magyar történet kútfőinek kézikönyve.
(Szerk.: Marczali Henrik) Bp., 1902. 279. o.
215 Essenwein, 49. o., LIII-LIV. t.; Dolleczek, 1887. 33-40. o.; Schmiedtchen, 84. o., 88. kép.
216 Ortvay Tivadar: Pozsony város története. Pozsony, 1898. II/4. 270. o. (Továbbiakban: Ortvay, 1898)
217 Teleki, XI. 226. o.
218 Mátyás Olmütz ostromához kéri a zágrábi polgároktól: „illám bombardam nostram choka..."/. B. Tkallic: Monumenta hist.
Zágráb, 1889. II. 363. o.; Ortvay, 1898. II/4. 220. o.; hányi, 1926. 34. o.
219 Teleki, XI. 282-285. o.
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-név szerinti nagyméretű ágyút ismerünk a korból, az egyik Mátyás Elefánt nevű ágyúja, a
másik Kassa Pethornel elnevezésű lövege, melyet Mátyás kölcsönkért Érsekújvár
ostromához. Az 1475-ös velencei követjelentésből tudjuk, hogy Mátyásnak még számos
ilyen nagyméretű ostromágyúja volt. Ezek általában 50 fontos lövedéket lőttek ki.
A forrásokban különböző néven jelennek meg. Általában valamilyen jelzővel elkülönítik a
többi ágyúfajtától. így Somlyó 1498. évi leltárában bombarda magna. A névtelen jelentés
ben: bombarde grande,223 de illis duabis magnis bombardis.22 Míg az egyszerű bombarda
megjelölés általában a nehezebb ágyúkra vonatkozott, addig a jelzett megfelel a faltörő pattantyúnak, vagy az öreg ágyúnak.225 ígyjajca 1493-as leltárában: „Item primo bombardas magnas,
que vulgo sic dicuntur falthewre pathantiu" Körmend 1493-as leltárában: „Bombardas mag
nas quo vulgo sic dicuntur falthewre pathantiw" A pattantyú mint ostromágyú megjelenik a
„Szabács viadaláéban is. „Kwrnywl pattanywkwal falt bontathny"
A források terminológiája alapján tehát igen kevéssé lehet elkülöníteni a nehéz ágyúk egyes
típusait. Nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy mivel a század második felétől már megkü
lönböztetik a hosszú csövű ostromágyútól a mozsarat (mortaio)229, ezért a bombardas magnas
(faltörő pattantyú) kifejezés az esetek többségében a kis ívű röppályán lövő, hosszú csövű
típust jelölte. A latin, illetve magyar terminológia nem utal a lövedék anyagára, mint például a
német. Az előzőekben elmondottakat támasztja alá, hogy az 1495-ös eperjesi összeírás végén
lévő szótár a bombarda megfelelőjeként a közepes méretű haufniczét nevezi meg. A kisebb
kaliberű típusokat (Tharasze, Halbe Tarres stb.) pedig a „pixides" szóval jelöli. A XV. század
végére azután már német területen elhatárolódnak az egyes ágyúfajták. Tiroli Zsigmond 1486os innsbrucki inventárjában szerepel: „8 hauptbüchsen, 1 lange Notbüchse, 2 grosse Notbüch
sen, 1 lange grosse Notbüchse, 1 Notbüchse auf Wagen, 5 Steinbüchsen auf Karren, 2 Stein
büchsen von je 1/2 Ztr. 15 Viertelbüchsen und 4 grosse Mörser."230 Tehát elkülönítettek
nagyméretű ostromágyúkat (vasgolyó esetén 40-50 kg-os lövedék), hosszú és rövidebb csövű
„Notbüchséket" (Metzen). Ez felelhet meg nálunk a XV. század utolsó harmadában a haufniczének, illetve a nagyobb méretű tarackoknak. (A lövedék súlya 25-35 kg.) Külön kezelik a
kővetőket (Steinbüchse) és a mozsarakat. A közepes méretű ostromágyúkat használják kere
kes és szilárd felépítményű lafettával is. Nálunk ilyen mélységű tipológiai elhatárolást nem

220 Schallaburg '82. Matthias Corvinus und die Reneissance in Ungarn. 1458-1541. Wien, 1982. 239-240. o. Nr. 134. a.
Kemény L., Arch. Ért., 1902. 218. o.
221 „Item ha XXX bombarde che gittano priete di libre 50 ungaresche... Óváry, 1885. 762. .
222 Giay K„ Magyar Tört. Tár, 1901. 107. o. (Továbbiakban: Giay, 1901)
223 Óváry, 1885. 763. o.
224 Balogh, 1966. I. 459-460. o.
225 V.o.: Eperjes 1495 körüli leltárával, ahol a bombarda jelölhet huffniczet, trubiczát, halbehuwniczot. hányi B., HK 1910.
255. o.; v.o.: „bombardam vulgo Hoffnytza"; Teleki, XII. 165. o.
226 Thallóczy Lajos: Jajca története. Bp., 1915. Oklevéltár. 97. o.
227 Saád F.: A magyar tüzérségi szavak története. Pécs, 1936. 19. o. (Továbbiakban: Saád)
228 Thaly K. Sz 1872. 8-226. o.; Szilárdy L, RMKT. I. 1877. 23-27. o., 285-300. o.; Zolnai Gy., Nyelvemlékeink. Bp., 1984.
141-151. o.; v.o.: Imre Samu: A Szabács viadala. Bp., 1958.
229 Óváry, 1885. 767. o.
230 Schmidtchen, 85. o., 206. j . p.
231 Uo.: 135. kép, 140. kép.
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érhetünk el forrásaink alapján. Biztos azonban, hogy a nyugati területeken meglévő ágyúfajták
jórészt Mátyás tüzérségénél is megjelentek.
A század második felétől már ezeket a nagyméretű ágyúkat jórészt bronzból öntik.
Nálunk is megjelentek. 1489-ben Drégely várában 6 bronzágyú volt.
Várostromnál nélkülözheteden volt a belső építmények rombolása. Erre szolgált a mozsár,
amely korszakunkban tulajdonképpen a nagyméretű ostromágyúk rövid csövű változata. A
XV. század elején vasgyűrűkből kovácsolták és keskenyebb hengeres lőporkamrával kapcsol
ták össze. Ilyen típusút őriznek a várpalotai Tüzérmúzeumban. A mozsár hossza 1320 mm,
belső átmérője 230 mm. A lőporkamra hossza 520 mm. A golyóvető részt (tromba) 8 gyűrű
ből kovácsolták. Valószínűleg a használat során meghibásodott, mert egy vékony, lemezes
csövet is belehúztak.23 Hasonló a Hadtörténeti Múzeumban kiállított darab is, csak itt kilenc
gyűrűből kovácsolták a golyóvető csövet. Hogy ezek a korai példányok megélték-e Mátyás
korát, nem tudjuk. Az biztos, hogy értékük nagy volt, így, mint annyi más tűzfegyver, haszná
latban maradhattak.
A század második felétől a mozsarakon megjelentek az oldalcsapok, amelyek megkönnyítet
ték a felfektetést az állványra. A nagyméretűek (Hauptmörser) 50-80 cm átmérőjű kőgolyókat
lőttek ki, míg a közepesek 20-30 cm átmérőjűt.23
A mozsaraknak voltak egészen kisméretű változatai is. Mátyás török ellen vonuló seregében
4 mozsár és 20 nagy hordó alakú bombarda volt. Az utóbbiakról tudjuk, hogy 150 fontos
gyújtó köveket vetettek ki. Ezek valószínűleg kőből faragott üreges gyújtóbombák voltak,
melyeket puskaporral töltöttek meg. A hordó alak talán olyan hatalmas csőátmérőjű mozsarat
takar, mint a XV. század elején készült „Pumhart von Steyr." 38 Nálunk is ismertek a külön
böző kisebb űrméretű mozsárfajták, Brinye 1489-es leltárában elkülönítik a kisebb és nagyobb
változatot.239
Sok ágyú kerülhetett Mátyás birtokába a töröktől. Jajca felmentésekor például jóformán a
teljes török tüzérségi anyag a kezére került.
A közepes és kisebb űrméretű típusok egyaránt szolgáltak ostromkor és táborvédelem ese
tén, alkalmanként nyílt csatában is. Ilyen a már korábban említett haubitz (haufnicze) és a tharasnicze (tarack), valamint a cerbottana (esfivize). Korszakunkban már főként fémgolyót lőt
tek ki velük. A 1/2 fontostól a 15 fontosig bezárólag. Az 1440-es kassai számadáskönyvből
ismerünk egy haufnitzét.
Az 1495-ös eperjesi leltár 11 hakowniczot és 2 haufniczot

232 Müller, 1968. 40-42. o.
233 „Item bombarde sei di Bronzo mezane" Nyáry, 1872. 290. o. 5. j . p.; hányi, 1926. 26. o.
234 HTM 89.208.1.
235 HTM 89.209.1.
236 Scmidtchen, 91. o.
237 Ováry, 1885. 764. o. „ . . . et bombarde grandi 4, che gettano in alto. Queste vulgo si dicono mortari. Item in detto armato
sono bombarde XX magne ad minera d'una, tina che gettano priete di libre 150.. ."
238 Schmidtchen, 32-33. o.; D. Goetz: Die Anfange der Artillerie. Berlin, 1885. 37. o.
239 Szendrei ]., HK 1888. 495. o., „Inprimis de pixides vulgo mosar patanghw una maior alia minor"
240 P. Ransanus: Epithoma rerum Hungararum. (Cur. ger. P. Kulcsár) Bp., 1977. Lib. XXXII.
241 Gohlke, 1911. 20-21. o.
242 Kemény Lajos: Kassa város régi számadáskönyvei, 1431-1533. Kassa, 1892. 29. o.

- 62 -

említ, míg a brinyei leltár hasnicze-ként nevezi meg a haubitzot. Ugyanitt szerepel egy tarasnicze is.2 Közepes tarackot ismerünk a szarvaskői leltárból, míg az 1508. évi egri leltár a
tarackra (Thrazk) a bombarda megnevezést használja.
Az 1493-as jajcai leltárban 3 féltarack szerepel.2 5 Pontosan nem tudjuk meghatározni, hogy
az egyes megnevezések konkrétan milyen típust takarnak. A haufnicze (haubitz) közepes
méretű ágyúfajtát jelöl, de leheteden megállapítani a névváltozatok sokféleségében, hogy
melyik milyen alaptípust jelöl, ha nem csak névváltozatról van szó. Lehetséges, hogy az
egyes alakváltozatok nem utalnak technikai eltérésekre. A haubitz a német Hauptbüchséből
származik és a huszita időkben Csehországban alakult ki. Azt tudjuk, hogy többféle űrmérettel
készült, használták kerekes és kiépített lafettán is. Nem tudjuk, melyik típusnál használtak
kőgolyót és melyiknél vasgolyót. Valószínűleg a század utolsó harmadában főként fémgolyót
használtak. A tarack - a haubitz egyik változata - viszonylag rövid csövű, meredek röppályán
lövő típus. A nagyobb űrméretűeket ostromkor, míg a kisebbeket szekereken, naszádokon
használták. A század közepétől ismert a negyedes ágyú, a karthaune is. Érdekes típus talál
ható az 1498-as somlyói leltárban. Egy seregbontót említ a félhoffnicza szinonimájaként. A
korai seregbontók általában két-három csövűek, majd a XVI. századra fejlődtek ki az orgonasíp-szerű lövegek. A szándék az volt, hogy a tömegben támadó ellenfél ellen a tüzérséget jó
hatásfokkal tudják bevetni.
Külön kell megemlítenünk a kamrás ágyúkat. Lényegük, hogy a lőportöltetnek külön kam
rát készítenek, amely a csőfarnál lévő kamrafészekbe helyezhető. A legfőbb hátránya, hogy a
reteszelést nem tudták megfelelően megoldani, így igen sok lőporgáz elszökött hátul. A fegy
ver hatásfoka így jelentősen csökkent, amit a töltés mechanizmusának felgyorsulása sem
tudott ellensúlyozni.
A kamrás ágyúk elől- és hátultöltős változatban készültek. A Hadtörténeti Múzeum őriz egy
bronz elöltöltős, kamrás ágyút. A XV. század első felében készülhetett. A cső mindkét vége
profilait, a csőszáj alatt kettős borda fut. Felületét két, hármas osztású borda tagolja. A cső
hossza 729 mm, belső átmérője 84 mm. 9 A kamra egy csőrös illesztőcsappal kapcsolódott a
csőhöz. A múzeumban őrzött kamra, bár nem ehhez az ágyúhoz tartozik típusában mégis jól
illik hozzá. Szintén bronzból készült. Hossza 313 mm, az illesztő tag hossza 34 mm. A kamra
hátán négyszögletes fül van. A gyúlyuk a kamra végétől 79 mm-re kissé baloldalt található.
Az MNM jó néhány ilyen kamrát őriz. Érdekes hátultöltő, kamrás ágyúkat közöl Kozák
Károly a sárvári múzeumból. A csövet vasgyűrűkből kovácsolták, végén kamrafészekkel,
amit kovácsolással és ékeléssel rögzítettek a csőhöz. Az ágyút csapos villára szerelték így for243 „Item due pixides hasnicze vulgo una ferrea, secunda metalli" Szendrei]., Hk 1888. 495. o., - valószínűleg a metalli alatt bron
zot ért. „Item quatuor pixides vulgo Tharasnijze.. ." uo.
244 „Bombarda wlgo Thrazk", „In domo doleatorum pixides wlgo Thrachzk et hophýncka. .." Szarvaskőn: „Item Trazk
medium". Itt megkülönböztetett külön tarackgolyót is: „Item Globi Trazk de lapidibus 50" Nyáry, 1872. 289-290. o. 2. j. p., 4. j. p.
245 „Très feltharaczk" Thattóczy, 1915. 97. o.
246 V.o.: Saád, 25. o.
247 Kalmár, 1971. 163. o.
248 Giay K., 1901. 107. o. - „Item felhoffnicha alio nomine seregbontho"
249 HTM 79.209.1.
250 HTM 79.210.1.
251 Kozák K.: A legrégibb magyar hátultöltő fegyverek. Szombathely, 1961. (Továbbiakban: Kozák, I961)
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gatható volt. A cső végén vasnyél van, ezzel végezték az irányítást. Sajkán, naszádon, szeké
ren használták ezt a típust. A típus készült csapos villa nélkül is. Általában a cső hosszú az
űrmérethez képest.2 Kozák szerint a sárvári példányok Itáliában készültek. 5
Az ostromeszközökhöz tartoztak az ún. tüzes szerszámok, 1440-ben Pozsonyban a tüzes
nyilakat csepűből, kenderből, lenolajból és irhából készítették. A tüzes nyilak mellett Pozsony
ban készítették még a tüzes golyókat és tüzes labdákat is. A lőport általában a városok készí
tik, esetenként vásárolnak is. A salétromot főként Bécsből hozatták, de tudunk nápolyi szállí
tásról is. A lőport bőrzacskóban, ládákban, hordókban tárolták. A fémgolyókat a városok
fémöntődéiben készítik. Az öntéshez öntőköveket használtak. A robbanógolyóknál először
esztergályozott famintát készítenek, majd ennek alapján készítik el az agyagmintát az
öntéshez. A kőgolyókat részben a városokban, részben a helyszínen készítik el a kőfaragók.
Az ágyúszerelékek néhány fajtáját név szerint ismerjük. A kerekes ágyúknál kezdetben négy
kerekű taligát használnak, majd később áttérnek a kétkerekű lafettára. A nehéz ostromágyúk
nál külön szállították a lafettát és a csövet. A század végén már megjelentek az ágyútaligák
(böröck) a szerelékek, a puskapor stb. szállítására. Pozsonyból van adatunk töltőkanálról és
töltővasról is.
Mátyás tüzérsége mellett előszerettel alkalmazta a mechanikus hajítógépeket. Általában
500 m körül volt a hordtávolságuk. Vagy gyújtó, vagy romboló lövedéket lőttek ki velük. A
kőlövedékeket rendszerint a helyszínről szerezték be. Bécs ostrománál védőtetőket, tornyokat
és hadigépeket használtak a falak ostrománál.
1464-ben Bártfától olyan mestert kért, aki ért a hajítógépek készítéséhez.2 3
Sok kérdés vetődik fel a XV. század második felének magyarországi fegyverzetét, katonai
felszerelését illetően. A tanulmány jellege és terjedelme nem tette lehetővé, hogy minden fegy
verfajtát részletekbe menően elemezzünk, összevetve a hazai és külföldi anyagot a források
adataival. Egy további tanulmányt igényelne az összehasonlítás az európai hadseregek fegyver
zetével és talán egy egész kötetet is megtöltené a fegyverek funkciójának vizsgálata alkalmazás
közben; a beszerzés és a gyártás részletes elemzése, a terminológiai problémák megoldása.
Nem tisztázott még megnyugtatóan az egyes fegyverek száma a csapatok között és hiányzik a
nyugati és keleti hatás arányának megállapítása is. A felsorolt problémákat csak komplex régé
szeti-történeti-művészettörténeti-nyelvészeti kutatásokkal lehetne megoldani, amennyiben a
szűkös forrásanyag lehetővé teszi. A XV. század felsorolt had- és fegyvertörténeti problémái
nak tisztázása azért is fontos lenne, mert általa jobban eligazodnánk a következő századok tisztázadan kérdéseiben.
252 Uo.: 31. o.
253 Schmidtchen, 1977. 78-79. o:
254 Kozák, 1961. 36. o.
255 Ortvay, 1898. H/3., 282-283. o.; Szendrei J., H K 1888. 496. o.
256 Ortvay, 1898. H/3. 273-274. o.; Óváry Lipót: Az MTA Tört. Biz. oklevélmásolatai. Bp., 1880. I. 149- o.
257 Ortvay, 1898. H/3. 282. o.
258 hányi,

1926. 125. o.; uő.: HK 1914. 313-315. o.

259 Uo.: 128. o.
260 Ortvay, 1898. H/3. 280. o., 284. o., 277. o.
261 Mátyás kir. lev., II. 110. o.
262 „In castra reversus vineas, turres crépitantes machinas ac cetera tale genus muris admovet." Bonfini, Dec. IV. Lib. VI. 266.
263 „duos magistros, qui balistras facere sciant..." hányi B.: Bártfa város levéltára. 1319-1526. Bp., 1910. 233. o.
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Attila Zarnoczki
ARMS, ARMOUR AND ARMY IN HUNGARY
IN THE AGE OF KING MATTHIAS
Summary
King Matthias created a well conducted and well trained army which was one of
the best armed forces of the contemporary Europe. The basis of this army was a
contingent of about 30 000, formed by heavy cavalry, light cavalry, infantrymen and
a royal unit of heavy cavalry. The artillery, the flotilla on the river Danube and
the garrisons of the royal fortifications were also in permanent service. The numbers
of this armed force were not always the same but the proportions of the different
branches could not be altered. Occasionally and temporarily contingents of feudal
men of rank, dignitaries of the Church, the insurrection of the nobility, the militia
portalis and the troops of privilegized towns or peoples and the armed forces of the
vassal territories were called to arms, too.

Attila Zarnöczki
BEWAFFNUNG. MILITÄRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMEE
IN UNGARN IM ZEITALTER VON KÖNIG MATTHIAS
Resümee
Matthias Hunyadi (Corvinus) stellte ein gut geführtes, diszipliniertes Heer auf. das
eine der besten Streitkräfte des zeitgenössischen Europa war. Den Kern bildete die
Armee von ca. 30 000 Mann, die aus schwer und leicht berittenen Söldnern und
Söldnern zu Fuß sowie aus dem ebenfalls schwer berittenen königlichen Banderium
bestand. Zum ..stehenden" Heer, dessen Stärke verschieden sein konnte, nicht jedoch
sein Aufbau und der Anteil der Waffengattungen, gehörten noch die Artillerie, die
Donauflotte und die königlichen Festungsbesetzungen. Außerdem nahmen —
gelegentlich — auch die Banderien der geistlichen und weltlichen Würdenträger,
das adelige Aufgebot, die Portamiliz. die Städte und die privilegierten Völker sowie
die Truppen der Vasallenländer an den Kriegshandlungen teil.

Аттила Зарноцки
ВООРУЖЕНИЕ, ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И АРМИЯ В ВЕНГРИИ
В ЭПОХУ КОРОЛЯ МАТЬЯША
Резюме
Король Матьяш Хуньади создал хорошо управляемую дисциплинированную ар
мию, которая была одной из самых лучших в Европе того времени. Постоянное яд
ро армии составляю наемное войско в 30 000 человек, состоявшее из тяжелой ка
валерии, легких конников и пехоты, в его состав входил также парадный отряд ко
ролевской тяжелой кавалерии; постоянно под ружьем находилась также и дунайс
кая флотилия, артиллерия и военная стража, охранявшая королевские крепости.
Численный состав этой „постоянной" армии менялся, но её стриктура и пропорции
видов оружия не менялись. Наряду с этим в армию входили также кавалерийские
отряды королевского первосвященника и венгерских магнатов, войска ополченцев
аристократов, отряды, набиравшиеся из горожан и привилегированных сословий, а
также военные отряды феодалов, вступавшие в боевые действия в случае необхо
димости.
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KUBINYI ANDRÁS

MOZGÓSÍTÁSI ÉS HADSEREGELLÁTÁSI PROBLÉMÁK
MÁTYÁS ALATT
A hadseregellátás kérdését a magyar történettudományban Tóth Zoltán vetette fel Mátyás
zsoldosseregéről írt művében.
Indokolt, hogy Mátyás alatti mozgósítási rendszer is tárgyalásra kerüljön.
A mozgósítás rendszerében 1471 után változás mutatható ki. Nem kívánok belemenni a
telekkatonaság körüli vitába, az azonban tény, hogy 1471-gyei bezárólag gyakran került sor
mind a nemesi felkelés, mind a telekkatonaság mozgósítására. A mozgósítással külön szemé
lyek, a levatores et soUicitatores voltak megbízva, akik lehettek a sereg kapitányai is, de nem
feltétlenül. Az 1463: 8. te. ezt a tisztet a megyék ispánjaira, vagy alispánjaira bízta. Az ő felada
tuk volt a hadkötelesek listájának összeállítása, a mozgósítás végrehajtásának ellenőrzése,
továbbá ők jártak el a magukat a katonai szolgálat alól kivonókkal szemben. Ezért a király
velük tudatta, ha valakit felmentett a katonai szolgálat alól.
Feltűnően hiányoznak 1471 után a telekkatonaság összehívására vonatkozó adatok. Ezt
azzal lehet magyarázni, hogy Mátyás állandó zsoldosserege már működött, a király inkább
pénzt akart, amelyen zsoldost fogadhatott, nem pedig a katonailag nem teljes harcértékű telek
katonákra támaszkodott. Az azonban ennek ellenére tény, hogy a királyi sereg nem csupán
zsoldosaiból állt. Tudunk - 1471 után - mozgósított főpapi bandériumról, bárók csapatairól,
olykor - bizonyára részlegesen - megyéket is mozgósítottak, mint Kőszeg ostromára Zala,
Vas és Sopron megyék nemességét, és különösen gyakran vette a király városait igénybe.
Mindezek esetében gyakran nem lehet igazolni azt, hogy a király ellenszolgáltatás fejében
vette volna igénybe alattvalói katonai erejét. Bár az állandó zsoldossereg miatt 1471 után a
x Elhangzott a Régészeti és Művészettörténeti Társulat által rendezett Tóth Zoltán Emlékülésen, Budapesten, 1988. november
29-én.
1 Tóth Zoltán: Mátyás király idegen zsoldosserege (a Fekete Sereg), Budapest, 1925. 332-351. o.
2 V.o.: Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. (Értekezések a történeti tudo
mányok köréből, 60.) Budapest, 1971.; András Borosy: The Militia Portalis in Hungary before 1526. From Hunyadi to Rákóczi. War
and Society in Late Medieval and Early Modern Hungary. (Ed. by János M. Bak, Béla K. Király) (War and Society in Eastern Central
Europe, Vol.III.) New York, 1982. 63-80. o. A magam álláspontját az alábbiakban fejtettem ki: András Kubinyi: The Road to Defeat:
Hungarian Politics and Defense in the Jagiellonian Period, uo. 162-169. o.
3 Josephus Nicolaus Kovachich: Sylloge decretorum comitialium inclyti regni Hungáriáé. Tom. I. Pesthini, 1818. 181. o. A katonai
szolgálat alól való felmentési parancsok közül néhány - messze nem teljes - példa: Dl. 55670. (1460), Dl. 59498. (1463), Dl. 55813.
(1466), Dl. 38948. (l47l), Zichy Okmánytár X. k. 280. (1463), 348-349. (1465), uo. XI. k. 90-91. (1471). Mindezekben a levatorok
és sollicitatorok mellett a kapitányok, a hadnagyok, és gyakran a megyei hatóságok is a címzettek közé tartoznak, azaz ezeknek volt
joga felelősségre vonni a hadkötelezettségnek eleget nem tevőket.
4 Pl. Dl. 45477. (l47l); Bátori Miklós váci püspök hadbaszállása 1477-ben: Dl. 56028 stb.
5 Újlaki Lőrinc herceg pl. Mátyás több hadi vállalkozásában vett részt csapatai élén. Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum
Decades. (Edd. I Fógel, B. hányi, L. Juhász) Tom. IV/1. Budapest, 1941. 50., 81. o.
6 Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. XII. k. Pest, 1857. 29-30. o.
7 Erre a városi levéltárakban igen sok oklevél maradt fenn, úgyhogy külön nem idézem. L. azonban a városokra még alább is.
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korábbi mozgósítási rendszer gyakorlatilag eltűnt, elvben változatlan maradt, hiszen a mozgó
sítás alóli királyi mentesítések száma alig csökkent, és ezek épp úgy mint korábban, többek
között a „levatores et sollicitatores"-nek voltak címezve. Mégis találunk egy újabb rendszert,
amelyre az 1480-as évek első feléből szinte évről évre maradtak fenn adatok. A király hol a csá
szár, hol a török ellen mozgósítási parancsokat küld mágnásoknak, tekintélyes köznemesek
nek, városoknak10 - ezeknek szóló parancsok maradtak csak fenn, megyéknek szóló nem -,
amelyben elrendeli, hogy megszabott számú emberrel (nemesek esetében lovasokkal) égy
adott határnapon és helyen jelenjenek meg. Az érte járó zsoldot pedig meg fogja fizetni. Ažaz:
mintegy kényszerzsoldosfogadási parancsot állított ki. (Megmaradt természetesen - bár ezt
egyesek elbagatellizálni akarták - a régimódi, báróknak adott zsoldosfogadásási megbízás is, pl.
a Szapolyaiak számára. ) Függeden volt ettől az az ugyancsak Mátyás uralkodása idején
nagyobb jelentőségre jutó tény, hogy az uralkodó a horvát grófoknak - és más kulcs alapján
a Brankovičoknak Jakšičoknak és más szerb uraknak - lovasok (a rácoknál huszárok)1 tartá
sára zsoldot folyósított. A különbség csak az, hogy ez esetekben a királyi zsold a „vállalkozó"
úr számára szóló segély volt csak, hiszen a királyi zsold legfeljebb néhány hónapra lett volna
elég. A horvát, illetve a szerb urak ugyanis amúgy is kénytelenek voltak birtokaik védelmére
katonákat tartani, így azért, hogy ezt a haderőt a király is felhasználhassa, adott pénzt az urak
nak.
A királyi sereg tehát különböző jellegű csapatokból tevődött ki - Erdélyt és Szlavóniát nem
említve, ahol az 147l-es cezúra nem érvényesült -, és ez egyben a zsoldosfogadás problema
tikáját is felveti. Mátyás uralkodása első felében a jelek szerint viszonylag könnyű volt zsoldost

8 V.o. pl. Martinus Georgius Kovachkh: Formulae solennes styli. Pesthini, 1799. 179-180. o. 45. sz. (1476), stb.
9 V.o. pl. Dl. 56172-56173. (1484); Zichy Okmánytár XI. k. 321-322. (1482), és 336-337. (1483).
10 Az előbbi jegyzetben idézett 1484-es mozgósításra (Váradra) fennmaradt a városi levéltárakban is a megfelelő párhuzam. Ágyú
kat, lőport, gyalogosokat kért a király, egyben megadta a nekik, ill. a tűzmestereknek a kincstár által fizetendő zsold összegét. Kassa
esetében: Történelmi Tár, Budapest, 1902. 362-363. o. Pozsony: Pozsony város levéltára Oklevelek, 3827. sz.
11 Kassa város levéltára, Schwartzenbach gy., 441. sz. (1476).
12 A horvát grófokkal kötött szerződés: Kovachkh: Formulae. . . i. m. 509. o., 87. sz.
13 Ezekre a Jagelló-korból maradtak fenn számszerű adatok. V.o. Kubinyi András: A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi győzelem
1523-ban. Adatok Mohács előzményéhez, Hadtörténelmi Közlemények, 1978. 196-197. o.
14 Erdély és Szlavónia kérdése több figyelmet érdemelne. Itt mind a nemesi felkelést (és a székelyeket és szászokat), mind a job
bágyságot jóval nagyobb mértékben vette az ország védelmére az uralkodó igénybe. Ennek következtében mentette fel Nagy Lajos az
erdélyieket a lucrum camerae adófizetésealól. Mályusz Elemér: Az erdélyi magyar társadalom a középkorban. (Társadalom- és művelő
déstörténeti tanulmányok, 2.) Budapest, 1988. 25. o. Erre különben a vitatott hitelességű 1463-as erdélyi hadiszabályzatból is lehet
következtetni. Utolsó kiadása: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. VI. k. (Hsgg. von Gustav Gündisch) (a
továbbiakban: ÜB Sieb.) Bukarest, 1981. 152-154. o. A hitelességével szembeni aggályokra 1. pl. Borosy: A telekkatonaság. . . i. m.
54. o. 126. j . ; Mályusz: i. m. 97. o. 217. j. - Azt bizonyítottnak vehetjük, hogy a szabályzat ránk maradt szövege interpolált, minden jel
szerint azonban egy hiteles példányt vettek alapul, így lényegét tekintve felhasználható. Arra sajnos nincs lehetőségünk helyhiány
miatt, hogy ezt a nézetet megindokoljuk. A szabályzat nem említi a szászokat, viszont a szászoknál ugyanaz a fejenkénti hadkötelezett
ség érvényesült, mint a szabályzatban a székelyek kivételével, akiknek egy harmada otthon mlradhatott. (Fejenkénti mozgósítási
parancs pl. 1461. ÜB Sieb. VI. k. 108. o.) Érdekes viszont, hogy több szász település esetében ezen később kiváltságokkal enyhít a
király. Szentágota népének felét tarthatja otthon. (Uo. 269. o. 1466.) Berethalom lakói harmadát a helyi erődítmény védelmére otthon
hagyhatja. (Uo. 357. o. 1468.) A szászkézdiek fele ugyancsak a helyi vár őrizetére maradhat. (Uo. 468. o. 1470.) Hasonló eset az eceli
erődítménynél, erre egy harmad maradhat. (Uo. 481. o. 1471.)
Szlavóniai mozgósítások: J. Stipišii-M. Samsalovic: Isprave u arhivu Jugoslavenske Akademije. Zbornik Historijskog Instituta
Jugoslavenske Akademije, I960. 2868. sz.; Teleki: i. m. XII. k. 35-36. o. Erdélyben különben a vajdák, Szlavóniában a bánok mozgósí
tottak.

- 67 -

fogadni. Még délvidéki földesurak magánhadseregeiben is találunk cseh zsoldosokat.
Később a magyarországi uraknak , és részben a városoknak is, ha katonákat kellett kiállíta
niuk, már inkább a helyi erőkre kellett támaszkodniuk. Ebből persze nehézségek is támadtak,
tudunk olyan esetről, amikor Mátyás elkobozza egy középbirtokos nemes birtokát, mert
annak ellenére, hogy zsoldot vett fel egy mágnástól, mégsem jelent meg bandériumában. A
király maga sem tudott mindig elegendő zsoldost fogadni. Több adat maradt fenn arra, hogy
gyalogos tisztjei megjelentek a városokban, hogy ott katonákat toborozzanak. A városok
maguk is erre kényszerültek, ha a király - főként ha rövidebb időre - kért olykor többször is
katonákat. Erre talán Mátyás uralma idején a Bécs városi számadások nyújtanak kitűnő példá
kat: a király az ausztriai háború idején elég gyakran - de mindig csak két-három hétre, és nem
összefüggő időre - kért zsoldosokat a várostól. A város pedig a városi hirdetővel tudatta az
elszegődni akarókkal, hogy hol és mikor jelentkezzenek.19 Egyszer azzal is érdemes lenne fog
lalkozni, hogy kikből tevődött ki az a katonaanyag, amely ilyen megszakításokkal gyakorolta a
katonai mesterséget.
A király állandó zsoldosai esetében bizonyára beszélhetünk arról, hogy a vitéznek saját fegy
vere volt,fizetésébőlmagát élelmezte és ruházta, az azonban már egyáltalán nem biztos, hogy
egy toborzás következtében a seregbe állott legény rendelkezett-e mondjuk puskával, ha gya
logosnak állt. Arra is gondolnunk kell, hogy ahol nem lehetett élelmiszert venni, vagy a kato
nai helyzet akadályozta meg az élelmiszerszerzést, ott a parancsnoknak kellett az ellátásról gon
doskodnia.
Hazai forrásainkból szép számmal maradtak fenn adatok ezekről a problémákról, és a dolog
természetéből következően elsősorban a mozgósított sereggel kapcsolatban. Zsigmond király
már 1427-ben kénytelen volt ezt a kérdést szabályozni. A katonáknak nyáron mezei szállással
kellett megelégedniük, télen azonban házakban voltak elhelyezendők. Szabályozta a király az
élelmiszer árát is, de az erőszakkal elvett élelmiszerek esetében elég bonyolult bírói eljárást írt
elő. A Mátyás-kori törvényekben állandóan visszatér a tiltás, hogy nemesi és papi házakba
tilos a katonáknak engedély nélkül megszállni. (Később csak nemesi házakat említenek.) Ezek
a cikkelyek egyben tiltják a jobbágyoknak való károkozást is. Tiltják a törvénycikkek az erősza
kos, vagy ingyenes élelmiszerbeszerzést is, illetőleg kimondják, hogy a katonák saját zsoldjuk15 V.o. Zichy Okmánytár X. k. 247-250.; A zsoldosságra 1. Rázsó Gyula: A zsoldosintézmény története Magyarországon a
XIV-XV. században c. kandidátusi értekezését, és számos tanulmányát.
16 Ez olykor komoly terhet jelenthetett. Lévai Cseh László 1463-ban a török elleni hadjáratra „mittere et ipse de bonis suis armatos iuxta regni decretum coactus est", ezért kénytelen volt „pro dispositione et levatione huiusmodi armatorum suorum" 314 aranyfo
rint értékben birtokokat elzálogosítani. Dl. 15865.
17 Dl. 88660. (1481.) - Persze az is előfordult, hogy a nemes zsoldos nem kapta meg sallariumát, és ezért pereskedni kényszerült.
Df. 259581. (1476.)
18 V.o. hányi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. k. Budapest, 1910. 1697. sz. (1467.), 2203. sz. (1481.) - Ennél jóval
gyakrabban az fordult elő, hogy a király - vagy valamelyik kapitánya - magától a várostól kért zsoldosokat. Ez esetben a zsoldosfoga
dás terhe a városra hárult. Csak néhány példa teljességre való törekvés nélkül Bártfáról: hányi: i. m. I. k. 1369., 1396., 1423., 1519.,
1553., 1848. stb.
19 L. az előző jegyzetet, valamint Wiener Stadt- und Landesarchiv, Oberkammeramtsrechnungen 1/47. (i486.) 16.r.-17.v., 60.v.;
1/48. (1487.) 17.r.-18.r., 60. r.; 1/49 (1488.) 19.r.-19v. (Ez azonban csak a város őrzésére felfogadottak, nem pedig a királynak kül
döttek fizetése.)
20 Franáscus Döry-Georgius Bónis-Vera Bácskai: Décréta regni Hungáriáé. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 11.), Budapest, 1976. 244-247. o.
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ból éljenek meg. Két cikkely fogalmaz valamivel részletesebben: az l459:43.tc. az élelmiszert
a katonák megjelenése előtti áron rendeli kifizettetni (azaz hogy a kereslet növekedése miatt a
katonák ne jussanak drága áruhoz), míg az 1486:31.te. a királyi élelmiszerümitációt tartatja
be.2 Több ízben foglalkoznak a törvények a várakon, illetve városok falain végzendő ingyen
munkával. Ezeket néhány végvár kivételével általában tiltják. Hasonlóképp nem engedélyezik
a végvárak ellátására szolgáló (ingyen) élelmiszerkivetéseket.25 Végül a törvényekből arról is
értesülünk, hogy a király megbízottai a piacokon ingyen szereznek be élelmiszert, amit a dek
rétum természetesen tilt.
*
Nos, ezeket a törvényeket olyan rendszeresen bocsátották ki, hogy nyilvánvalóan nem tar
tották be őket, noha megszegőik ellen nemegyszer büntetés kiszabását is kilátásba helyezték.
És valóban, a források pontosan azt igazolják, hogy a törvényes rendelkezések ellenére a kato
naság ellátása és elszállásolása a lakosságot terhelte. Úgy látszik, hogy egyedül csak azok (és
jobbágyaik) mentesültek ezektől a terhektől, akiket a király „különleges oltalma és védelme"
alá vett. Ilyenkor a király formulaszerűen megtiltotta az illető birtokán a beszállásolást azzal,
hogyha ez már megtörtént volna, hagyják ott azonnal, de előbbfizessékmeg, amit elfogyasz
tottak. Eszerint különben ingyen tarthattak igényt a katonák az ellátásra. Mátyás ilyen protectionálisokat adott ki egyes bárók,27 nemesek,28 egyházi testületek,29 illetve személyek javára.
Más kérdés, hogy mindig betartották-e ezeket a kiváltságokat. A beszállásolás alóli mentesség
gel rendelkező Bethlen család birtokain pl. 1467-ben a török ellen mozgósított szászok állító
lag összesen 1100 Ft értékű kárt okoztak.
A beszállásolás, illetve az ezzel kapcsolatos ellátás terhét át lehetett hárítani az ország határán
belüli csapatmozgások esetén a lakosságra, ám a török fronton ez már nehezen ment. A török
ellen mozgósított csapatok általában vittek élelmiszert és takarmányt magukkal, amire különö
sen jó példát nyújt Várdai István kalocsai érsek és Újlaki Miklós erdélyi vajda, szlavón és
macsói bán I46l-es mozgósítási parancsa Baranya megyéhez. Ez általános mozgósítás volt a
Száva révjéhez. Húsz emberenként egy szekeret kellett magukkal hozni, 25 napi élelmiszerrel,
ásóeszközökkel, íjakkal és nyilakkal.32 A szekerek az élelmiszerellátás mellett szekérvár felhasz21 U58:2l.tc.(Kovacbkb: Sylloge... i. m. I. k. 142. o.), 1459:42-44.tc. (Uo. 174-175. o.), I463:13.tc. (i/o. 183-184. o.),
1464:28.te. (Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 1000-1526. évi törvényezikkek, Budapest, 1899. 356. o.), l468:8-9.tc.
{Kovacbkh; Sylloge... i.m.I.k. 198-199. o.), I470:15-tc. (Uo. 208. o.), I471:21.tc. (CorpusJuris... i.m. 368. o.), I472:6.tc. (Kovachkb;
Sylloge... i.m.I.k. 214-215. o.), I474:15.t.c. (Corpus Juris... i.m. 376., 378. o.), I475:8.tc. (Kovachkb: Sylloge... i.m.I.k.
223-224. o.), I478:6.ftr. (Corpus Juris... i.m. 382. o.), 1486:30-31.te. (Uo. 430., 432. o.)
22 Kovacbkh: Sylloge... i.m. I.k. 175. o.
23 Corpus Juris... i.m. 432. o.
24 1468:10.tc. (Kovacbkh: Sylloge... i.m. I.k. 199. o.), I470:l4.tc. (Uo. 208. o.), I478:6.tc. (Corpus Juris.-.. i.m. 382. o.)
25 I468:17.tc. (Kovachkb: Sylloge... i.m. I.k. 201. o.), I470:l4.tc. (Uo. 208. o.), I478:6.tc. (Corpus Juris... i.m. 382. o.)
26 1471:20.tc. (Uo. 366. o.)
27 Zichy Okmánytár Xl.k. 79-80., 360. (Várdai család.)
28 Dl. 55966. (1473.) stb.
29 Dl. 15977., Dl. 97279. A nyulakszigeti apácákról, ill. a hatvani premontrei prépostságról van szó. A protectionalis ez esetekben
ugyan nem említi a descensus alóli felmentést, de meglétét feltételezhetjük.
30 Dl. 83860. (1480.) - A protectionalis jogintézményre, és ennek jelentőségére Mátyás politikájában 1. Kubinyi András: A Mátyás
kori államszervezet. Sajtó alatt a Zrínyi Kiadó Mátyás emlékkönyvében.
31 ÜB Sieb. Vl.k. 287-288. sz.
32 Df. 260375.: „firmiter committimus, quatinus statim receptis presentibus cum singulis equitibus et peditibus vestris, ita, ut
viginti persone unum currum alimentaque ad dies viginti quinque ac fossoria tere(b)ella, arcus cum pharetis (!) debeant habere in
auxilium nostrum contra ipsos Thurcos versus vadum Zawe Zazthan venire et festinanter accedere debeaüs." Az érsek és a macsói bán
tehát a Valkó megyei Zwezdan révhez mozgósította a baranyaiakat.
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nálására is alkalmasak lehettek. Jellemző különben, hogy Mátyás - ha szekereket kért a váro
soktól - általában ásós emberekre is igényt tartott. 1469-ben pl. Szászvárosnak egy szekérhez
négy lovat, vasláncokat, és öt embert kellett adnia: kettőt ásóval, kettőt kapával és egyet sze
kercével.33 1471-ben Pozsonytól egy szekérhez hat lovat és hat embert kért ásókkal a király.3
A végvárakat rendszeresen el kellett látni. A török határ mellett „a végvárak közmunkafel
ügyelői és élelmiszerbehajtói" (sollicitatores laborum et exactores victualium ad castra et fortalitia finitima) működtek. Várak építésére, javítására, városfalak helyreállítására stb. különben
az ország más részén sem volí ritka a környező megye jobbágyságának kirendelése, noha, mint
láttuk, ezt a törvények többnyire tiltották. Sokszor csak erőszakkal sikerült, pl. 1480-ban,
amikor Vasvár erődítésére (ad labores civitatis) küldte ki a Vas megyei alispán Szapolyai István
főkapitány parancsára az embereket, majdnem megölték.37
Nagyobb hadsereg élelmiszerellátása - pl. a török ellen - már komoly problémát okozha
tott. Úgy látszik, hogy Mátyás gyakran vette igénybe azt a módszert, amit 1481-ben apósával,
mint magyar szokást közöltetett. Eszerint a vonuló sereg mellett piacokat tartottak, ahová a
környező falvakból, városokból szállították az árut. Ez ugyan kényszerpiac volt, de mégis töb
bet ért, mint az ingyenes élelmezés - a jobbágyok szempontjából nézve. Erre a „piacra" okleve
les adat is maradt fenn, Bátori István országbíró rendel 1476-ban bukaresti táborába egy ilyen
„élelmiszerpiacot". 9 Ha erre sem volt mód, akkor az élelmiszert és a takarmányt a seregnek
kellett magával vinnie. Ez mehetett úgy, ahogy azt a Várdai-Újlaki-féle mozgósítási parancs is
elképzelte, és ahogy azt pl. az 152l-es Nándorfehérvár felszabadítására irányuló mozgósítás
adatai igazolják , és úgy is, hogy az uralkodó szerezte be az élelmiszert, és szállíttatta magával.
Az 1475-ös szabácsi hadjárat alkalmával a hajón szállított élelmiszerről (és hadianyagról) fenn-

33 ÜB Sieb. VI.k. 431. sz.: „mandamus, quatenus receptis praesentibus unum currum cum quatuor bonis equis et cum coopertorio
rubeo ac catenis ferreis loco cordarum rede, atque ad eundem currum quinque homines, quorum duo ligones, alii duo fossaria instru
menta, quintus vero securem habeant disponere et ita paratos tenere debeatis." A királyi parancs Budán kelt 1469. november 23-án.
34 Pozsony város levéltára, Oklevelek 3622. sz.
35 Dl. 16274. (1465.) A király Várdai kalocsai érseknek, Baranya és Valkó megyék hatóságának és a végvárak említett közmunka
felügyelőinek jelzi, hogy mivel Kórógyi Gáspár személyesen részt vett a háborúban, birtokai is elpusztultak, felmenti népeit az élelme
zés (victualia) és a vármunka alól.
36 Különösen sok adat maradt fenn a városfalakra kirendelt közmunkákról. Pl. 1471-ben Pozsony megyét rendeli ki a pozsonyi
városfal erődítésére. Pozsony város levéltára, Oklevelek 3630. sz. 1472-ben hasonló parancsot kap Sáros megye Eperjes falai javítására.
hányi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára, Szeged, 1931. 492. sz. - Hasonlót lehet a várakról is mondani. Mióta Sáros vára viszszakerült a király kezére, várnagyai igényt tarthattak a megye jobbágyai várépítési robotjára. Ezzel kapcsolatban idézhetjük Bártfa város
jobbágyai esetét. Noha a sárosi várnagy 1488-ban felmentette a város jobbágyait a vár számára végzendő munka alól, nem egész két hét
múlva főnöke, Cecei Máté, arra utasította a városokat, hogy jobbágyaik fát szállítsanak Sárosra. A városok ezt megtagadták, hányi:
Bártfa... i.m. I.k. 2637., 2644., 2647., 2649. sz. Végül a király utasította Ceceit, hogy ne kényszerítse őket várépítési munkára. Törté
nelmi Tár, 1902. 373. o. Feltehetően más földesurak esetében nem engedett volna a király. Ezt az is mutatja, hogy nemcsak várépítési
munkára vehették királyi várak idegen földesurak jobbágyai robotját igénybe. Pl. 1481-ben a Gyulaiak és Geszti Ferenc 21 falvának job
bágyai „pro laboracione ortus ferarum" végeztek munkát a siklósi várnál, azaz vadaskertet állítottak fel. Df. 260131.
37 Dl. 70049.
38 Fraknói Vilmos: Mátyás király levelei. II.k. Budapest, 1895. 109. o.
39 Teleki: i.m. Xll.k. 575-576. o.
40 Eperjesen pl. fennmaradt a város által kiállított katonák fizetési lajstroma, a katonák, ill. a lovak ellátására vásárolt ruházat, éle
lem és takarmány számadása. Df. 282538. 152.v.-154.r. Más adatok is maradtak fenn, hogy a felvonuló sereg magával vitte az élelmi
szert.
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maradt egy kimutatás, ami - amennyiben nem túlzott - valóban biztosíthatta egy időre a had
sereg ellátását.
A katonaság számára a király élelmiszerszállítással gyakran a városokat bízta meg , olykor
pedig egyszerűen lefoglaltatott élelmiszert, mint pl. 1475-ben egy szebeni polgár 98 ökrét Sze
geden. Ilyen esetekben gyakran fizetett a király, a szebeni polgár pl. megkapta ökrei valódi
értékét (3 Ft-ot ökrönként.) Más kérdés, hogy mindig sor került-e a számla kiegyenlítésére.
A városok feladata volt továbbá a sereg számára hadiszereket szolgáltatni, illetve részt venni
azok szállításában. Városi levéltáraink tele vannak ilyen jellegű királyi parancsokkal. Ezekből
olykor arra is következtetni lehet, hogy mi volt pl. az egy lőfegyverhez járó puskapor és golyó
normája. 147 l-ben a szászoktól száz kézipuska mellé egy mázsa puskaport és ezer golyót kér
tek. 5 A vajda 1481-ben Nagyszebentől egy hofnica (ágyúfajta) és egy tarack küldését kérte 2020 kőgolyóval és két mázsa puskaporral. Pozsonytól a király négy könnyű ágyút kért száz
száz kő(golyó)val és tíz mázsa puskaporral. Úgy tűnik, amennyiben ezekből az adatokból
jogosultak vagyunk következtetéseket levonni, hogy fokozatosan nőtt az egyes lőfegyverekhez
járó lőszer mennyisége. Ami érthető is, hiszen nehezen képzelhető el, hogy egy hadjárat során
egy puskából csupán tíz lövést adjanak le. A hadiszerek árát különben a városok az adójukból
vonhatták le, vagy más módon került kifizetésre. A valóságban ez többnyire nem ment simán.
A városok számára ebből nehézségek adódtak, amit jól mutat Pozsony városának egy az 1470es évek végéről származó kérvénye, amely tételesen sorolja fel az ilyen jellegű kötelezettségek
ből a városra hárult károkat. Gyakran kellett a városoknak adó fejében posztót küldeni a
királynak: a katonák zsoldját ugyanis részben posztóban fizették ki.
Nem biztos, hogy a városok által szállított hadiszer fedezte a hadsereg szükségleteit. A király
külföldön is vásárolt ilyesmit, pl. 1480-ban 24 hajót fegyveres rakományával Regensburgban.
41 Joseph Chmel: Monumente Habsburgica. Sammlung von Actenstücken und Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem
Zeiträume von 1473 bis 1576. 1/2. Bd. Wien, 1855. 78-79. o.
42 V.o. ÜB Sieb. Vl.k. 78-79. sz. (Brassó, 1460.), hányi: Bártfa. . . i.m. I.k. 1004. sz. (Bártfa, 1458.), Házi Jenő: Sopron szabad
királyi város története. 1/6.k. Sopron, 1928. 29. o. (Sopron, 1484.) stb. - Előfordul az is, hogy kenyeret és sört kér egy királyi kapitány
„causa vendendi". Ez lényegében a már fenn említett „élelmiszerpiacnak" felelhet meg. (L. fenn, 39-j.) Ha a zsoldosok élelmezése
nehézségekkel járt, félő volt szétszéledésük, mint 1464-ben Szomolnokon. hányi: Bártfa. . . i.m. 1558. sz. - A király a városokat olykor
élelmiszerszállítással is megbízta, illetőleg arra, hogy vegyék rá a fuvarosokat „das sy vns vnser notdurft vnd speis willigclich vnd an
widerred vmb vnser gelt, wie andern, furn." Házi: i.m. I/6.k. 29-30. o. (1485.)
43 Teleki: i.m. Xll.k. 543., 545-546. o.
44 Ilyen jellegű adatok olyan mennyiségben maradtak ránk, hogy önálló tanulmányt lehetne belőlük írni, amire talán más alkalom
mal kerítünk sort.
45 ÜB Sieb. VI.k. 514. sz. „centum pixides manuales, unum centenárium pulveris et mille globulus."
46 Teleki: i.m. XII.k. 165. o. „Item unam Bombardam vulgo Hoffnytza et unum tarazk meliores, quamlibet, cum viginti lapidibus
Globis et duas Massas pulverum vobiscum conducatis."
47 Pozsony város levéltára, Oklevelek 3827. sz.
48 Dl. 45766. A hosszú felsorolásból csak néhány. A morvaországi hadjáratra lovakat, ágyúkat, puskaport, és más dolgokat adtak
több mint 1000 Ft értékben. 24 hajót küldtek személyzettel a királynak Budára saját költségükre. (Itt összeg nincs megadva.) Páncélos
zsoldosokra és gyalogosokra összesen 1000 Ft költöttek. Szó van még hídépítésről, Hag Ferencnek adott fegyverekről stb. stb. A váro
sok tehát a szokásos adókon felül gyakorlatilag ingyen jelentős anyagi terheket vállaltak a király háborúiban.
49 V.o. pl. Történelmi Tár, 1902. 301-302., 346-347., 347-348., 349., 350., 354-355., 359., 361., 367-368. o.
50 Teleki: i.m. XII.k. 112-113. o. A kelet az uralkodási év alapján jó, ezt azért kell megjegyezni, mert van egy ugyancsak 24 hajós
regensburgi tétel 1466-ból, a fentivel azonos szöveggel, úgy hogy valószínűleg ugyanarról az oklevélről van szó. Fraknói: Mátyás király
levelei. I.m. I.k. 152-153. o. Hogy a 48.j.-ben idézett keltezetlen pozsonyi kérvényben említett 24 hajó esetleg e regensburgi szállít
mányt jelenti, elképzelhető, noha valószínűleg az 1470-es évek második felében kelt. Ha a két adat azonos, akkor természetesen
néhány évvel későbbre kell keltezni a kérvényt.
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Máskor a király, illetve kincstári tisztviselői mesteremberekkel gyártatták le a szükséges dolgo
kat. Nagylucsei Orbán erdélyi jövedelemigazgató pl. 1476-ban íjakat, nyilakat és kopjákat
készíttetett.51 Egy későbbi forrás, Zay Ferenc „Lándorfejirvár elveszéséről" írt munkája a szabácsi hadjárat előkészítéséről megemlékezve azt írja, hogy Mátyás Váradtól Pestig a városi és
falusi szűcsökkel nyolcezer ködmönt és hozzá tartozó kesztyűket készíttetett a téli hadjáratra
induló sereg számára. Ezt az adatot valószínűsíti a már az élelmiszerellátással kapcsolatban
idézett német forrás: Mátyás Budáról hatalmas mennyiségű hadiszert szállított a határra. Ez az
adat említi a budai hadiszertárt53 is. Ha a király előre gondoskodott serege élelmezéséről és
fegyverzetéről, nem valószínű, hogy elfelejtkezett volna a téli hidegről. Egyébként később,
1482-ben is szállítottak neki szűcsök subákat a hainburgi táborba.
Mindez azt mutatja, hogy a hadikiadások nem csupán „személyi", hanem „dologi" kiadások
ból is állottak, ezek egy részét pedig alattvalóira hárította át a király. Nagyon nehéz megállapí
tani, épp azért, mert az uralkodó gyakran adós maradt, hogy a hadiszállítások milyen mérték
ben hatottak egyes iparágak fejlődésére, illetőleg alakult-e ki egy, a hadiszállításból magának
tőkét kovácsoló réteg. Az ellátásra nem alakult ki külön szervezet, hadbiztosi hivatal, viszont a
kincstári szervezeten belül már kialakulóban voltak azok a feltételek, amelyekből ilyesmi létre
jött volna.

51 Teleki: i.m. XI.k. 574. o. - Előfordult az is, hogy a városoknak nem csak hadiszereket, hanem ilyesmit gyártó mestereket is kel
lett a királyhoz küldeni. 1464-ben pl. Bártfától Mátyás nem csak ötven számszeríjat, hanem két számszeríjgyártó mestert is kért: „duos
magistros, qui balistras facere sciant. . . ac cum eis quinquaginta balistras hue nobis mittere..." hányi; Bártfa. . . i.m. I.k. 1524. sz.
52 Zay Ferenc: Az Lándorfejirvár elveszésének oka e vót, és így esőtt. (Sajtó alá rendezte Kovács István) Az utószót Szakály Ferenc
írta. Budapest, 1980. 44. o.
53 Cbmel: i.m. 79. o. Említi a „zeughauss"-t.
54 Teleki: i.m. XII. k. 227. o. „Venerunt ex Posonio . . . ad nos certi pellifices et negotiatores qui hue subas pelliceas in certa copia
deferent. Mandamus. . . fidelitati vestre.. ., quatenus. . . eisdem pellificibus et negotiatoribus currum et equos in quo ad nos cum
huiusmodi subis pelliceis venire possint quantocius dare et disponere debeatis." A király a hainburgi táborból írt Pozsony városának.
- 72 -

András Kubinyi
THE BROBLEMS OF MOBILIZATION AND PROVISION
OF THE ARMY DURING THE REIGN OF KING MATTHIAS
Summary
Besides the campaigns of King Matthias, the composition and organization of his
army the problems of mobilization and provision have not been treated in full extent
yet. This study is to answer these questions with wide use of archival sources:
mobilization orders for feudal men of rank, dignitaries of the Church or for towns
called territorial contingents to arms to reinforce the permanent nucleus of the
army; a number of other documents contain royal dispositions in connection with
the provision and quarterage of the troops.

Andräs Kubinyi
PROBLEME BEI DER MOBILISIERUNG U N p LOGISTIK
UNTER MATTHIAS •
Resümee
Bei der Untersuchung der Tätigkeit. Zusammensetzung und Organisierung des
Heeres von Matthias wurde bisher verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit den
Fragen der Mobilisierung und Logistik gewidmet. Auf diese Fragen gibt die Studie
mittels erschöpfender archivalischer Belege Antwort. Die Mobilisationsbefehle, die
an bestimmte Edelleuten, geistliche Würdenträger bzw, an Städte adressiert waren,
riefen zur Ergänzung des ständig einsatzbereiten Heeres regionale Truppeneinheiten
zu den Waffen, andere Dokumente belegen die königlichen Verfügungen über die
Einquartierung der angerückten Armee und über die Befriedigung ihrer Nachschubbe
dürfnisse.

Андраш Куби'ньи
ПРОБЛЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ И СНАБЖЕНИЯ АРМИИ
В ЭПОХУ КОРОЛЯ МАТЬЯША
Резюме
В ходе исследования военных действий, численного состава и штатной организа
ции армии короля Матьяша до сего времени уделялось относительно мало внима
ния вопросам мобилизации и снабжения армии. В настоящей статье, широко ис
пользующей архивные данные, автор дает ответ на эти неосвещенные вопросы. При
казы о мобилизации, адресованные отдельным магнатам, высшему сановному духо
венству и городам, призывали под ружье территориальные отряды, составлявшие
часть армии, находившейся в постоянной боевой готовности. Другие архивные до
кументы содержат приказы короля о расквартировании выступивешей в поход ар
мии и об удовлетворении её потребностей по пополнению снаряжения и продоволь
ствия.
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FENYVESI LÁSZLÓ
MAGYAR-TÖRÖK DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK
MÁTYÁS KIRÁLY HALÁLÁIG

Hunyadi Mátyás egyharmad évszázados regnálása idején Európa délnyugati részével, a
Kelettel, a mediterrán Levantéval kialakított sokrétű kapcsolatokon belül a magyar-török-bal
káni diplomáciai és egyéb érintkezések már legalább egy évszázados múltra tekinthettek
vissza. Mindazáltal minderről vajmi keveset tudunk, mivel e fontos történeti problematika
vizsgálatát meglehetősen mostohán kezelte a történetírás, miként erre a török-magyar kapcso
latok egyik ismert kutatója határozottan felhívta a figyelmet.
„A magyar diplomáciatörténet, akárcsak korábban, ma is híjával van minden rendszeresség
nek és módszerességnek. Kivételnek csak a magyar-bizánci kapcsolatok alakulása számít,
amely - nem annyira a par excellence történeti, hanem inkább a bizantinológiai munkálatok
eredményeként - jószerivel a magyar államalapítás előzményeitől egészen Konstantinápoly
bukásáig nyomon követhető... A törökellenes küzdelemben oly fontossá vált kelet-európai
(magyar-lengyel, magyar-román) relációkról még ilyen munkák sem készültek. Történetírá
sunk egyébként, sajátosképp, inkább érdeklődik a magyar királyok törökellenes ázsiai szövet
ségkeresése, mint a meghatározó jelentőségű magyar-török viszony iránt. Remélhetőleg az ilyen jel
legű kutatásokat serkenti majd Kosáry Domokosnak nemrégiben megjelent munkája, amely a
1 Az irodalmat az egyes művek második előfordulásától kezdve a szerzők vezetéknevével, a cím első szavával és a kiadás évével
rövidítem.
hkdag, Mustafa: Türkiye'nin içtimai ve iktisadi tarihi I. (1243-1459). Ankara, 1959.; Erendil, M.: Emergence of the Ottoman State;
An Outline of the Period between 1299-1453. = Revue Internationale d'Histoire Militaire 46., Paris, 1980. 31-60. o.; Minorsky, Vladimir:
The Middle East in Western Politics in the 13™, 14™ and 15™ Centuries. = Journal of the Royal Central Asiatic Society, London, 1940.
427-461. o.; Werner, Ernst: Die Geburt einer Grossmacht - die Osmanen (1300-1481). Ein beiträg zur Genesis des türkischen Feuda
lismus. Berlin, 1966.; US.: Sultan Mehmed der Eroberer und die Epochenwende im 15. Jahrhundert. Berlin, 1982.; Pfeffermann, N.: Die
Zusammenarbeit der Renaissancepäpstein mit den Türken. Wintenthur, 1946.; Radonii, Jovan: Západná Evropa i balkánski narodi
prema tureima i prvoj polovini XV veka. Novi Sad, 1905.; Benda Kálmán: A keresztény közösség, Magyarország és a török hatalom a
XV. században. = A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, VI., Bp., 1936. 3-31. o.; Spuler, Bertold: Die
europäische Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad. = III. Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven,
Berlin, 1935. 313-366. o.; Stefanovit, Veljan: Kralj Matija prema Vlaškoj i Bosni. = Letopis Matice srpske, knj. 331. Novi Sad, 1932.
173-197. o.; Schwoebel, R.: The Shadow of the Crescent. The Renaissance Image of the Turk 1453-1517. London, 1967.; Tardy Lajos:
Régi magyar követjárások Keleten. Bp., 1971. (2. kiad.: 1983.); Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. Bp., 1898. 145-151.
o.; Hazai György: A Topkapu Szeráj Múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai. = Levéltári Közlemények, 1955. 26. évf.
286-295. o.; US.: Magyar-török diplomáciai kapcsolatok a XV. század végén. = Székesfehérvár évszázadai 3., Török kor. Székesfe
hérvár, 1977. 7-14. o.; Szakály Ferenc: A török-magyar küzdelem szakaszai a mohácsi csata előtt (1365-1526). = Mohács. Tanulmá
nyok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából. (Szerk.: Rúzsás Lajos-Szakály Ferenc) Bp., 1986. 11-57. o.; Fischer, Sidney Nettleton:
The Foreign Relations of Turkey 1481-1512. Urbana, 1948.; Teply, Karl: Türkische Gesandschaften nach Wien (1488-1792). =
Österreich in Geschichte und Literatur. Wien, 1976. J. 20. H. 1. 14-32. o.; Fenyvesi László: A (Habsburg)-magyar diplomáciai kapcsola
tok krónikája. = Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai (Ford.: Kovács J• László) Bp., 1986. 332-354. o.
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lehető legszélesebb horizont előtt tárgyalja a Mohács előtti negyedszázad magyar diplomáciájá
nak lehetőségeit, módszereit és eredményeit."
Mindazáltal, az időközben eltelt egy évtized ellenére, e remények nem teljesültek: medievisztikánk máig adós a szultáni Porta és a középkori Magyar Királyság sokrétű politikai-diplo
máciai s egyéb érintkezésrendszereinek szisztematikus feltárásával. Holott erre mindenképpen
sort kellene keríteni, hiszen „A magyar királyság hozzávetőlegesen 160 esztendeig
(1365-1526) fontos történeti missziót teljesített a törökök balkáni előrenyomulásának leféke
zésével."3 S bár - természetszerűleg - ez a fékező szerep döntő mértékben katonai síkon jelent
kezett, melynek következtében Magyarország méltán viselhette „a kereszténység védőbástyája"
minősítést, hiszen egyharmad évezreden keresztül a csapásoknak mindinkább kitett elővéd
szerepére kényszerült a civilizált Nyugat fejlettebb társadalmi-gazdasági rendjének megvédésé
ben, de voltak ennek különféle külpolitikai-diplomáciai, érintkezésbeli-kapcsolattörténeti
aspektusai is. Éppen ezért, ez utóbbiak feltárására történettudományunknak jóval nagyobb
súlyt kell helyeznie, hiszen évszázadokon keresztül a török(-balkáni) veszély képezte nemzeti
létünk legsúlyosabb problematikáját, mert a Habsburgok hegemonisztikus nagyhatalmi törek
vései nem fenyegettek azzal, hogy a „két tűz közé szoruló" Kárpát-medence magyar államának ki
kell szakadnia a keresztény Európa Elbától keletre kiformálódó feudális rendszerének rendkí
vül sajátos, bonyolult és ellentmondásos, ámde a keleti despotizmusnál fejlettebb formációjá
ból.4
A keleti kapcsolattörténeti kutatások legismertebb mai kutatója, Tardy Lajos ekként fogal
maz: „A világrészeken túlmutató szövetségkeresések, diplomáciai kezdeményezések kora vol
taképpen Zsigmond király uralkodásának hosszú évtizedei alatt (1387-1437) kezdődött
meg."5
A középkori Európában a diplomácia fogalmát semmiképpen sem lehet a későbbi, mai érte
lemben felfogni és alkalmazni. A XIV-XV. századi „államközi", jobbára alkalmi, esetleges és
félhivatalos érintkezések, magánkapcsolatok képezték a különféle területek, országok és népek
sokrétű államközi kapcsolatait. A középkor diplomáciája tehát felettébb sajátos és heterogén
képet mutat: királyi követek (oratorok, nunciusok, ambassadorok), hivatalos megbízottak
éppen úgy szerephez jutottak benne, mint a gyér számú diplomáciai akciók tagjainál lényege
sen pontosabb és részletesebb információkhoz jutó rabok, hadifoglyok, emigránsok, orvosok,
szökevények, kalmárok, hajósok, utazók, pénzügyi ágensek, üzletemberek, vám-, bánya- és
adóbérlők, zarándokok, hittérítő egyháziak, kémek, kalauzok, futárok és más efféle elemek,
jóllehet nem mindenkor tartoztak a legszigorúbb értelemben vett államközi missziók személyi
apparátusába.
2 Szakály Ferenc: Őstörténet, középkor. = A felszabadulás utáni évtizedek magyar történetírása. Rövid áttekintés. = Századok,
1980. 114. évf. 3. sz. 358-359. o.; Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt. Bp., 1978. (Gyorsuló idő).
3 Szakály F.: Őstörténet... 1980. 359. o.; US,: A török... 1986. 11-57. o.
4 L . az 1. jegyzetet.
5 Tardy L.: Régi... 1983. 6,, 11. o.
6 L. az 1. jegyzetet, továbbá: Tardy L.: Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Birodalomról. Bp., 1977.; Szakály F.: Magyar diplo
maták, utazók, rabok és renegátok a 16. századi Isztambulban. = Szigetvári Csöbör Balázs török miniatúrái (1570). Bp., 1983.
5-63. o.
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Amikor tehát Hunyadi Mátyás a XV. század derekán új szintre emelte a középkori magyar
állam török-balkáni katonapolitikáját, hírszerző szolgálatát, külpolitikáját és egyéb kapcsolat
rendszerét déli - délkeleti - keleti irányban, a magyar-oszmán-török államközi érintkezések, a
félhivatalos missziók és a különféle magánkapcsolatok már valamivel több, mint egy évszáza
dos múltra tekinthettek vissza.
Mindezeket színezte az egymással antagonisztikusan szemben álló, két uralkodó világvallás,
egyházi szervezet és életfilozófia, a kereszténység és az iszlám hatalmas energiákat lekötő-felörlő,
nemzetközi méretekben folyó küzdelme, továbbá az oszmán-törökséggel és a római rítusú,
nyugati egyházszervezettel egyaránt kapcsolatokat kiépítő keleti kereszténységnek nemcsak a
török által megszállt délkelet-európai (balkáni) területeken, hanem a velencei, a magyar, a
genovai és a lengyel befolyási övezetekben, sőt a Magyar Korona délvidéki régióiban, a délszláv-román határbánságokban - helyenként a huszitizmussal, a bogumil és a patarén eretnek
séggel együtt jelentkező -, számottevő befolyása is, melyet sem az oszmán, sem a magyar veze
tés nem hagyhatott figyelmen kívül. Nem véletlen, hogy már Hunyadi Mátyás kortársa, a
görög rítusú kereszténység központját meghódító II. Mehmed szultán is felismerte a keleti
ortodox vallás határokat túllépő tömegbefolyásában rejlő lehetőségeket, s alig egy évvel Kons
tantinápoly elfoglalása után, 1454-ben új pátriárkát nevezett ki a hitbéli, kulturális és gazdasági
adózási autonómiájának több-kevesebb elemét szívósan megőrző, mindazáltal az oszmán
törökség arab és perzsa elemekkel is gazdagított iszlám uralmi szisztémájába szervesen és ered
ményesen beépülő bizánci egyházszervezet élére. A konstantinápolyi pátriárka vallási-egyházi
fennhatósága pedig nemcsak a Török Birodalom ortodox kereszténységére terjedt ki, hanem a
Magyar Korona balkáni vazallus országaira, a délszláv-román határbánságokra, sőt a magyar
Délvidék már jórészt elszerbesedett szerémségi és erőteljesen szerbesedő-románosodó temesközi régióira is, továbbá az erdélyi románokra, valamint a máramarosi román és rutén (kárpát
ukrán, ruszin) népességére is.
Mindezekkel nemcsak a lehető legközvetlenebbül érintett szultáni Portának, hanem a min
denkori budai kormányzatoknak is reálisan számolniuk kellett, főként Hunyadi Mátyás hosszú
regnálása idején, amidőn a nagy keleti birodalom új fővárosává kiépülő Konstantinápolyból
mind nagyobb területekre sugárzott ki a szent háború, a dzsihád eszméjét hangoztató, harcos
iszlám és a mindenütt nyomában haladó bizánci ortodoxia befolyása. Mátyás kormányzata a
belső küzdelmektől s Nyugatról, a Német-Római Császárság részéről is fenyegetett Magyaror
szág, továbbá a megosztott Délkelet-Európa évszázadokon át legsúlyosabb problémájának, a
török-balkáni kérdésnek mindmegannyi vetületében drasztikus kihívásoknak vettetett alá a kez
det kezdetétől. Annál is inkább, mert hiszen a keleti császárság utolsó - szinte már jelképpé
emelkedő - balkáni bástyájának, Konstantinápolynak nagy nemzetközi riadalmat kiváltó ledőlése egyértelműen világossá tette mindahány európai hatalmi centrum számára, hogy az egy
évszázad leforgása alatt eredeti területét megsokszorozott oszmán-török állam fiatal, tehetsé
ges, energikus uralkodója, a Fatih (Hódító) nevet felvevő II. Mehmed nem elégszik meg a
Délkelet-Európa feletti hegemónia kicsikarásával, a velencei, a magyar és a genovai befolyási
övezetek megnyirbálásával, hanem kifejezetten világuralmi terveket dédelgetve, az antik Róma
és Nagy Sándor egykori birodalmának - iszlám köntösben történő - felújítására törekszik. S
valóban: Fatih uralkodásának egész időszaka (1451-1481) a szomszédos európai, ázsiai és
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észak-afrikai (egyiptomi) uralkodókkal folytatott, szakadatlan háborúskodással telt el, melyek
nek során mintegy megkétszerezte a török állam területét, népességét, gazdasági erejét és kato
nai potenciálját. A török történetírás és a nyugati szakkutatás II. Mehmedet tekinti a Török
Birodalom igazi megalapítójának, aki országát Európa és Ázsia legerősebb nagyhatalmává fej
lesztette.
Az évszázados katonai, diplomáciai és egyházpolitikai küzdelmek világossá tették a Porta
számára, hogy a gazdaságilag jóval fejlettebb, már prekapitalista kezdeményezéseket is felmu
tató Európában a tengeren egyedül a hatalmas hajózási potenciállal rendelkező Velencei Köz
társaság, a szárazföldön pedig az ősi, római eredetű hadiútnak centrumában elhelyezkedő
Magyar Királyság képes csak gátat vetni a törökök további előrenyomulásának. Velence szá
razföldi katonai ereje nem volt számottevő, míg Magyarország a tengeri hadiflottát nélkülözte,
így mindkét állam, már csak a lényegesen kisebb területük miatt is, mindössze afféle középha
talomnak számított a két földrészre kiterjedő oszmán-török nagyhatalom mellett, melynek
hatalmas túlsúlyával együttesen sem versenyezhettek a balkáni érdekszférák esetleges újraelosz
tásában. Másrészt a kitűnő információs hálózattal rendelkező-portai hatalmasságok azzal is tisz
tában voltak, hogy Szent Márk Köztársaságát és Budát - főként dalmáciai területi érdekeltsé
geik miatt - még abban az esetben is súlyos ellentétek állítják szembe egymással, ha története
sen egy oszmánellenes katonai szövetséget hoznak létre. A szultán, a divánpasák és a magyar
határ mentén őrködő szandzsákbégek pontos értesülésekkel rendelkeztek III. (Habsburg) Fri
gyes német-római császár (1452-1493) és Hunyadi Mátyás véget nem érő háborús konfliktu
sairól, továbbá a csehek és a lengyelek magyarellenes politikájáról is, melyet jobbára éppen az
ellenük irányuló magyar katonai akciók motiváltak. Jól tudták azt is, hogy mindezen politikai
és katonai érdekösszeütközések hátterében a Közép-Európa feletti hegemónia megszerzését
célzó hatalmi törekvések húzódnak meg, melyre a „parvenü" Hunyadi Mátyás éppen úgy
igényt tartott kimondva-kimondatlanul, mint az osztrák Habsburgok és a lengyel Jagellók
több évszázados, legitim dinasztiái is. A Porta pontos információkkal rendelkezett Itália álla
mainak állandó ellenségeskedéseiről, a pápának, mint az egyetemes (katolikus) keresztény egy
ház névleges fejének erősen korlátozott hatalmáról, s általában arról, hogy Európa megosztott
országai - vezetőik szépen hangzó retorikája ellenére - képtelenek az átfogó oszmánellenes
koalíció létrehozására. Minderről természetesen Hunyadi Mátyás gyakorta cserben hagyott, s a
törökellenes küzdelemben jobbára csak belő erőforrásaira támaszkodni képes budai kormány
zata is kénytelen volt megbizonyosodni a nyugati diplomáciához ezernyi szállal kapcsolódó
török-balkáni katonapolitika útvesztőjében.
Mindazáltal, a Török Birodalom lehetőségei sem voltak annyira korlátlanok, amennyire azt
II. Mehmed remélni szerette volna: valamiféle „világuralom" eléréséhez hiányzott a döntő túl
súly katonai, gazdasági, területi, politikai és népességbeli viszonylatban egyaránt. Az 1456-os
nándorfehérvári hadjárat kudarca világosan megmutatta II. Mehmed számára a teljes egészé
ben sohasem mozgósítható birodalmi haderő XV. század közepi „akciórádiuszának" északi
határát.
E felismerésekből adódik, hogy II. Mehmed háborús kormányzata sohasem intézett frontá
lis támadást Mátyás király uralkodása idején Magyarország ellen a birodalmi főerőkkel, noha az
oszmán-török nagyhatalom hadipotenciálja lényegesen felülmúlta a magyar középhatalomét.
- 77 -

Pedig 1480 körül már rendkívül kedvezőre fordult a Porta helyzete, hiszen 1479 januárjában
Velence szégyenletes békekötésre kényszerült, a török túlerő már vérbe fojtotta az albán sza
badságharcot, Raguza kivételével mindahány balkáni államot beolvasztották a birodalomba,
vagy hűbéresekké tették, ugyanakkor megvetették a lábukat az itáliai Otrantó várában is,
miközben Kis-Ázsiában bekebelezték az oly sokáig ellenálló, szeldzsuk-török eredetű karamániai emírséget, a Közép-Keleten pedig hosszú harcokkal felmorzsolták a legveszedelmesebb
ellenfél, Uzun Haszán erőit is. Sikerei tetőpontján az ötven esztendős török egyeduralkodó
már az egyiptomi mameluk szultán elleni hadjáratra készült. Mindebből természetszerűleg
adódik a kérdés: vajon miért nem fordult a szultán Velence megregulázása után a nagy keleti
birodalom összes mozgósítható főerejével a Magyar Királyság ellen?
E sorsdöntő alapkérdésben nemcsak a kortársak véleménye oszlott meg, hanem - immáron
félezer év óta - az utókoré is. Ma már, kellő történelmi távlatból, megfelelő török-balkáni
információs bázis alapján, a történetírás három nagy okcsoportra hívhatja fel a figyelmet. Egy
felől, a már említett hatalmi viszonyokra, melyek behatárolták a Porta mozgásszabadságát.
Másfelől nem tekinthetünk el bizonyos szubjektív megnyilvánulásóktól sem, hiszen a közép
kori hatalmasságok döntési mechanizmusában korántsem csak a józan megfontolások, hanem
a kevéssé átgondolt, emocionális faktorok is jól megfigyelhetők. II. Mehmedet pedig mind a
török, mind a keresztény történetírás olyan önkényuralkodóként mutatja be, akire ez utóbbiak
igen erőteljes hatást gyakoroltak. Nehezen ellenőrizhető információk szerint olyasféléket mon
dogatott, hogy a világ hatalmasságai közül egyedül ő, továbbá az „átkozott Jankó" (me'lún
Janqo - vagyis Hunyadi János) fia, a magyar király jogosult az uralkodói cím viselésére: önma
gát a mohamedán Kelet, Mátyást pedig a keresztény Nyugat tényleges urának tartotta. Tény,
hogy sohasem feledte el a Hunyaditól elszenvedett nándorfehérvári vereségét, megsebesülését,
szégyenletes éjszakai megfutamodását, illetve az l463-l464-es boszniai, az 1476-os szabácsi és
az 1479-es kenyérmezei kudarcokat, melyek közül különösen e legutóbbi ösztönözte megfon
toltabb és átgondoltabb katonapolitika kialakítására Hunyadi Mátyás ellenállóképes, zsoldosodó hadigépezetével szemben.
Mindazáltal úgy ítélhető meg, hogy a kiválóan megszervezett információs szolgálattal - töb
bek között a budai királyi kancellárián ügyködő szerb kémmel - rendelkező Hódító Mohamed
mindenekelőtt amiatt tartózkodott a döntő összecsapástól Mátyás király főerőivel, mert pon
tos értesülésekkel bírt ellenfele katonai potenciáljáról, nyugati hadisikereiről. Mire az 1470-es
évek végére II. Mehmed megszabadult legfőbb balkáni és ázsiai ellenfeleitől, addigra a koncep
ciózus magyar uralkodó már teljes egészében kiépítette az idegen zsoldosokból, az udvari vité
zekből és a különféle zsoldos familiárisokból összetevődő állandó, reguláris hadseregét, mely
hez szükség esetén egyéb, feduális jellegű, kisebb harcértékű félkatonai, irreguláris, kisegítő,
katonaparaszti (szerb vojnik, székely, kun, jász, román kenézi-határőrparaszti) és nemesi
inszurgens csapatok is csatlakozhattak, főleg a török-balkáni hadszíntéren. Hunyadi Mátyás
ezekben az évtizedekben számos politikai, társadalmi, gazdasági-pénzügyi, katonai és egyéb
reformújítással kísérletezett, mert felismerte, hogy a két ellenséges nagyhatalom, a török és a
német birodalom támadásainak kereszttüzében a magyar középhatalom nemzeti függetlensé
gét és területi épségét csak egy erős államszervezet ütőképes hadereje szavatolhatja, mely nem
csak aktív határvédelemre képes, hanem a preventív háborúskodásokra is. Hunyadi Mátyás
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dinasztikus magánelképzelései nem egy viszonylatban egybeestek a délszláv-román határbán
ságokkal, melléktartományokkal, balkáni vazallus államokkal rendelkező Magyar Korona alap
vető államérdekeivel: három évtized alatt az egykor belső viszályok által bénított magyar
középhatalmat Közép-Európa legnagyobb területű, katonailag legerősebb „regionális kisbirodalmává" fejlesztette.
Ez az Adriától a sziléziai hegyekig, az erdélyi havasoktól Felső-Ausztria határáig kiterjedő
magyar „kisbirodalom" - közép-európai viszonylatban mindenképpen az volt - szétfeszítette
az országot körbefogó, ellenséges nagyhatalmi gyűrű gyengébbik láncszemét, a németet, míg
az erősebbiket, a törököt, visszavetette az anyaország törzsterületének tulajdonképpeni határai
tól jóval délebbre, a délszláv-román határbánságok, kerületi kapitányságok mögé. Ez utóbbiak
ból öt újat is megszervezett, melyek közül egyet, a zenggi kapitányságot a Velencével lepaktáló
Frangepánoktól foglaltatott vissza Magyar Balázzsal (Kinizsi későbbi apósával) 1469 őszén,
míg a többi négyet a töröktől hódította el: nevezetesen a jajcei (1463), a szreberniki (l464) és
a szabácsi (1476) bánságokat Boszniában, míg a Narenta folyó völgyében, Počitelj kővárától a
tengerparti Posrednjica szigetén felépített Koš (Chos) földváráig húzódó, s 1465-1466 fordu
lójától kiépített kerületi kapitányságot Hum földjének nyugati szegélyén, Raguza szomszédsá
gában.
A Közép-Európa feletti hegemóniáért, s ami ezzel egyenértékű volt, a német-római császári
koronáért harcba induló Hunyadi Mátyás ezekkel a déli és nyugati területi hódításaival olyan
országot kovácsolt össze, melynek gazdasági és katonai erejére támaszkodva viszonylagos stra
tégiai erőegyensúlyt tudott kialakítani a magyar állam legveszélyesebb ellenfelével, az oszmán
török birodalommal szemben. A rendkívül célratörően erőszakos magyar katonauralkodó
nyugati politikáját bíráló kortársak és egyes későbbi kutatók általában megfeledkeztek arról,
hogy mindez szétválaszthatatlanul összefüggött a korabeli magyar állam mintegy háromne
gyed évszázada legsúlyosabb külső problémájával, a török-balkáni kérdéskörrel. II. Mehmed
állandó területi hódításokra berendezkedő despotikus katonaállama ugyanis egyáltalán nem
valamiféle statikus képet mutatott mindvégig, hanem negyed évszázad alatt területét és népes
ségét megkétszerezte, s mindezzel gazdasági teljesítőképességét és katonai erejét is számottevő
mértékben megnövelte. Ha ezekkel a kardinális változásokkal Mátyás állama - lehetőségeihez
mérten, azaz a kevésbé ellenállóképes nyugati-északnyugati szomszédok irányában - nem igye
kezett volna lépést tartani, akkor a leküzdheteden erőfölénybe kerülő török nagyhatalom egy
könnyen széttörhette volna az anyaország külső védelmi övezetét, az észak-balkáni védőpaj
zsot, sőt a Délvidék határvédelmi rendszerét is. S amikor mindez 1512-1529 között bekövet
kezett, a kivédhetetlen negatív változások katasztrofális következményekkel jártak a széteső
középkori magyar állam területi integritásának és nemzeti fuggedenségének összefüggő kér
déskomplexumára.
Kétségtelen, hogy II. Mehmed 1475-1476-ban, majd 1479-ben, amikor a velencei-török
békekötéssel Magyarország elszigetelt helyzetbe került, három ízben is megkísérelte kitapo
gatni, hogy Mátyás állama mennyire képes ellenállni a hatalmas mértékben megnövekedő
török potenciálnak. Ám sem Moldvában, sem Boszniában, sem Erdélyben nem tudott veresé
get mérni a már megnagyobbodott területű és katonai ütőerejű magyar állam erőire, noha
Mátyás személyesen csak a szabácsi hadjáratban vett részt. Ezek a katonai kudarcok megértet- 79 -

ték a Portával, hogy Mátyásnak többé-kevésbé sikerült lépést tartania a török állam megerősö
désével, s így nincs lehetőség arra, hogy néhány frontális támadással megsemmisítsék a Magyar
Korona észak-balkáni védőpajzsát és déli végvári rendszerét. Ez utóbbi különben - a velen
cei-török paktummal előállt, fenyegető katonapolitikai szituációra történő gyors reagálással egységes irányítás alá került. Az 1479 tavaszán bevezetett délvidéki területi katonai reform
eredményeként nemcsak temesi comesszé (a 12 határ menti vármegye főispánjává), hanem
egyúttal az Alsó Részek főkapitányává is kinevezett Kinizsi Pál annyira „bevált", hogy még a
gyenge kezű II. Ulászló is kénytelen volt elődje döntését respektálni. 1479-1483 között II.
Mehmed és utódja, II. Bajezid a minden addiginál keményebb leckék tükrében bizonyosodha
tott meg a katonai patthelyzetről; az új török kormányzat rákényszerült a konzekvenciák levo
nására, s békét kért Mátyástól, mégpedig a magyar állam javára megszilárdult status quo alap
ján, feladva minden korábbi, „balkanizáló" jellegű feltételt (Nándorfehérvár átadása, évi adófi
zetés, segélycsapatok kiállítása, szabad átkelés biztosítása a folyókon stb.).
Arra a rendkívül fontos, ám mindmáig meglehetősen elhanyagolt kérdésre pedig, hogy a
budai kormányzat képes volt-e objektíven felmérni a tényleges erőviszonyokat, egyértelmű
választ kaphatunk abban az esetben, ha legalább fő vonalakban, vázlatosan áttekintjük a
magyar-török diplomáciai kapcsolatok alakulását Hunyadi Mátyás 1458-as trónra lépésétől az
1490 tavaszán bekövetkező haláláig, különös tekintettel Magyarország török-balkáni katona
politikájának és külpolitikájának kölcsönhatásaiból fakadó, nagyobb periódusokra.

A háborús évek török-balkáni diplomáciája (1458-1466)
Elöljáróban le kell szögeznünk: bár a diplomáciai érintkezések konkrét megnyilvánulásaira
gyakorta csak másodlagos nyomok utalnak, de az kétségtelen tény, hogy sohasem szüneteltek
a magyar és a török fél között Mátyás regnálása idején sem. Olyan nagy mennyiségben marad
tak fenn információk, hogy célszerűbb inkább csak a fegyverszünetekre, a béketárgyalásokra, a
követküldésekre, s általában a szűkebb értelemben felfogott diplomáciai kapcsolatokra kon
centrálni a figyelmet. (Egy viszonylag teljesnek mondható kép felvázolása önálló kötetbe
kívánkozik.)
Mátyás király uralmának első nyolc esztendejében sohasem szünetelt a magyar-török
háború, jóllehet a király csak kevés hadjáratban vett részt személyesen, melyből már egyes kor
társak - beleértve a császárt és a pápákat is - nemegyszer téves következtetéseket vontak le. E
nyolc esztendei háborús periódust két szakaszra bonthatjuk: a defenzíva idejére (1458-1463),
valamint a korlátozott célú, támadó hadjáratok szakaszára (1463-1466).9

7 E török-balkáni problematikát, mely véleményem szerint a XV. századi Magyarország sorsát és fejlődését egyre döntőbb mérték
ben meghatározó létkérdéssé rukkolt elő, részletesen tárgyalom a Zrínyi Miklós Kiadónál 1990-ben megjelenő kötetemben: „Mátyás
király törökverő hadvezére, Kinizsi Pál." Ebben részletes forrásjegyzéket és szakirodalmi tájékoztatást adok.
8 Erről az érdekes, elhanyagolt témakörről részletesen szólok a „Török világ" Magyarországon Mátyás király korában c. kötetem
ben, mely a Tankönyvkiadónál jelenik meg 1990-ben.
9 Szakály F.: A török . . . 1986. 38-44. o.; Fenyvesi L.: Mátyás .. . Kézirat, 1. a 7. jegyzetet; US.: Mátyás király fekete serege. Bp.,
1990.
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Az első fél évtized, 1462 novemberéig, fegyverszünet vagy békeszerződés megkötése nélkül
telt ugyan el, de ez egyáltalán nem jelenti a „titkos diplomácia", a kulisszák mögött folytatott
alkudozások hiányát, melyekre jobbára szerb, görög és raguzai elemek közvetítésével került
sor. Szerephez jutottak ebben egyházi személyek - katolikus dalmát és magyar papok, bosnyák
ferencesek, szerb és görög kalugyerek-, továbbá a havasalföldi román vajdák, valamint Mátyás
boszniai és hercegovinai katona familiárisai, illetőleg a nagy múltú Brankovič szerb fejedelmi
família két tagja is: az apjához hasonlóan, hosszú életkort megélt Mara szultána, s a vak Grgur
törvénytelen fia, Vuk despota, aki 1464 végétől magyar emigrációban tevékenykedett. Helyileg
ezek a gondosan titkolt alkudozások jobbára a megszállt Szerbia északi központjához, Smederevo szandzsákszékelyhez kötődtek, illetve ennek magyar ellenpólusához, az egykori szerb
fővárosból 1427-től „Magyarország kapujává" átminősült Nándorfehérvárhoz. Előbukkan
azonban az alkudozások színhelyeként a magyar királyi székhely, Buda is, miként Erdély két
szász centruma, Brassó és Szeben, továbbá Várad, illetve a Délvidék legfejlettebb agrárvárosa,
Szeged. Jellemző, hogy ezeket a titkos megbeszéléseket a pápák és a Kárpát-medencében
működő legátusaik - akik különben is jobbára a törökellenes keresztes hadjárat szervezése
végett érkeztek ide -, élesen ellenezték, és egészen 1462 végéig sikerrel meg is akadályozták.
Említésre érdemes, hogy eme tisztázatlan körülmények között és módon folytatott akciókról
többnyire a Budán működő velencei, esetleg milánói vagy más ágensek adtak hírt, illetve egyéb források alapján - Velencéből írtak róluk a kormányzat emberei, idegen diplomaták,
kereskedők és mások. Természetesen nem maradt ki a sorból Raguza sem, a török-magyar
diplomáciai érintkezések és Szkander bég haláláig, 1467-ig tartó magyar-albán kapcsolatok
legaktívabb balkáni központja.
Mindezek részletezésére itt nincs terünk, de az 1462-es fegyverszünetről érdemes röviden
megemlékezni. Ennek az előkészületei még 1461-re nyúltak vissza, és szerephez jutott benne
egyfelől a drinápolyi szerájban élő Mara Brankovič özvegy szultána (ő 1458-ban menekült ide
Smederevóból), valamint a nándorfehérvári szerbek görög vallású metropolitája, Grigorije is.
Később előtérbe kertilt Havasalföld, mert a fegyverszünet közvetítésében végül is az új vajda,
Radu játszotta a legfontosabb szerepet, aki - minden bizonnyal II. Mehmed tudtával - a sere
gével közeledő Mátyás király elé vonult Szebenbe, s novemberben letette a hűségesküt. Mivel
a fennmaradt szórványadatok szerint a magyar-török fegyverszünet megkötésére az év végén
került sor, a török megbízottak valószínűleg Raduval érkeztek Erdélybe a szultán al-dunai
táborából. Mátyás azt akarta, hogy a fegyverszünet híre ne érje teljesen váratlanul a pápát, ezért
már jóval korábban megírta római követének - bár eléggé burkolt és talányos formában -,
mire készül: „Végtére is, kényszerből tesszük, amit teszünk, avégből, hogy országunknak
kevésbé árthasson a jövendő." Indoklásul természetesen a keresztény hatalmak nagyfokú
közönyét hozta fel, az anyagi segítség elégtelen voltát, avagy teljes elmaradását, Hunyadi János
fia azonban nem kívánt dicsekedni a „pogánnyal" kötött egyezséggel, s a lehető legnagyobb
titokban tartotta az azzal kapcsolatos körülményeket. Azt sem tudjuk, hány évre kötötték meg
a fegyvernyugvást, de elképzelhető, hogy legalábbis hallgatólagosan elismerték az új „vlach"
vajda kettős függőségét. Mátyás sem ekkor, sem később nem űzte ki őt a Havasalföldről, noha

10 L. az 1. jegyzetet, különös tekintettel a török-balkáni szakirodalomra!
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már 1462 nyarán azért vezette erre a seregét, hogy visszahelyezze trónjára Radu bátyját, a szul
tán által elűzött, hírhedt Vlad Jepe§t. Börtönbe azonban mégsem a „törökös" Radu került,
hanem bátyja, a törökirtó „Karós vajda" (Kazikli vojvoda - miként a korabeli török króniká
sok nevezték). Vlad „árulása" nincs kellőképpen dokumentálva; meglehet, egészen egyszerűen
a fegyverszüneti kompromisszumhoz vezető „nagypolitika" áldozata lett, s került egy évtizedre
„házi fogságba". Mindazonáltal ez a furcsa fegyverszüneti egyezség igencsak kérészéletűnek
bizonyult, hiszen már a következő év tavaszának közepén elsöpörték a boszniai hadiesemé
nyek.
Az 1463-as boszniai hadműveletek kapcsán említésre érdemes, hogy többhavi ostrom ered
ményeként, végül kapitulációs egyezség révén került Mátyás kezére a főváros, Jajce. December
25-én adta fel Harambasi Iljász bég, aki feltehetően maga is bosnyák eredetű mohamedán lehe
tett (a harámbasák a délszláv martalócok csapatparancsnokai voltak), s a páradan hősiességgel
védekező várőrség zömével átállt a magyar uralkodó szolgálatába. Ezt követően számos kisebb
erősség is békés úton került Mátyáshoz, köztük a közeli Zvečaj is, melynek egy ostrovicei
szerb, Konstantin Mihailovic volt a dizdárja (várnagya), akit Novo Brdo 1455-ös elfoglalása
kor soroztak be janicsárnak, s kényszerítették át a mohamedán vallásra, ő is visszatért a keresz
ténységre, beállt a király seregébe, majd elvetődött Lengyelországba, ahol megírta memoárját,
mely a korabeli török-balkáni állapotok egyik legértékesebb elbeszélő forrása. A következő
esztendőből azt érdemes megemlítenünk, hogy Stefan herceg legidősebb, vele csaknem min
denkor hadilábon álló fia - egyébként Mátyás vazalussa - 1464-ben lepaktált a Portával.
Viszont az őszi hadiesemények idején átállt magyar oldalra Isza ruméliai beglerbég szerb
huszárjainak, a könnyűlovas deliknek a parancsnoka, Vuk Brankovič despota, aki már 1465
elején fontos szerephez jutott Mihál-oglu Ali smederevói szandzsákbég és a nándorfehérvári
bán embereinek megbeszélésein. Fegyverszünetet azonban most sem kötöttek, Mátyás király
nem adott salvus conductust a bég Nándorfehérváron rostokoló követségének. Egyébként

11 Uzunçarjili, T. H.: Osmanli tarihi II. Ankara, 1964. 24-26., 67., 73-77. o.; Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára
(OSZKK). Oct. Hung. 634/1. Fraknói-gyűjtemény, nr. 128. (1462. V. 2 9 ) ; Dinit, Mihailo: Poklad beogradskog mitropolita Grigorija
iz XV. Veka. =

Zborník za istoriju Južne Srbije i susednih oblasti I. Beograd, 1963. 27-33. o.; US.: Gradja za istoriju Beograda u

srednjem, veku. II. knj. Objavio: - Beograd, 1958. 73-78. o.; Kalit-Mijulkovit, ].: Beograd u srednjem veku. 1967. 189. o.; Čuk, R.:
Carica Mara. =

Uo. 25-26. knj. 1979. 53-97. o.; Grkovit, S.: Herceg Stefan Vukčie-Kosača i njegovo doba. Beograd, 1964. 231-246.

o.; Radonic, ].: Z á p a d n á . . . 1950. 96-103- o.; Fraknói V.: Mátyás . . . I. 1983. 28. o.; Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás
korában. Bp., 1886. 41-42. o.; Gelcich].: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. (Összeállította, bevezetéssel ellátta:
Thallóczy Lajos) Bp., 1887. 605-607., 753-, 756. o. (itt tévesen „Badulino" gyanánt szerepel Stefan herceg követe, Radulonovič); Zinkeisen, J. W.: Geschichte des osmanischen Reiches in Europa II. Hamburg, 1854. 176. o.; Fraknói V.: Mátyás . . . 1898. 26. o.; Nagy
Iván - Nyáry Albert: Magyar diplomacziai emlékek Mátyás király korából. I. Bp., 1876. 92-93., 101-103. o.; Božie, l: Dubrovnik i
Turska u XIV-XV. veku. Beograd, 1952. 77-91., 160-162. o.; Ferjantit, B.: Despoti u Vizantiji i južnoslovenskim zemljama. Beograd,
I960. 194-198. o.; Lachmann, R.: Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik. Graz-Wien-Köln, 1975. 135. o.; Kalit, ].:
Istorija srpkog národa II. Doba borbi za očuvanje is obnovu dŕžave (1371-1537). Urednik: - Beograd, 1982. 392-394. o.; Ká/dy-Nagy
Gy.: Nagy Szulejmán és az Oszmán Birodalom kifejlődése. (Akadémiai doktori disszertáció kézirata, sajtó alatt a Gondolat Kiadónál.)
Bp., 1980. 230. o.; HóváriJános: A rettegett Drakula (Vlad Tepes 1428. 31-1476). =

Koronás portrék. (Szerk.: Szvák Gyula) Bp.,

1987. 120-125. o.
12 Lachmann, R.: Memoiren . . . 1975. 137-141. o.; Uzunçarjili, I. H.: O s m a n l i . . . II. 1964. 81-85. o.; Čirkovic, S.: Vlastela i kraljevi u Bosni pošle 1463 godine. =

htoriskiglasnik,

1954. 3. br. 123-131. o.; US.: Herceg. . . 1964. 251-259. o.; Kovacevit, Desanka:

Pad bosanske srednjevekovne dŕžave po dubrovačkim izvorima. =

Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovina, 14. g. Sara

jevo, 1964. 205-220. o.; Šabanovit, Hazim: Bosanski pašaluk. Postának ik úpravňa podjela. Sarajevo, 1959. 38-54. o.; Božie, L: Dubrov
nik . . .

1952. 170-172. o.
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II. Pál pápa 1465 nyarán átengedte Mátyásnak II. Murád legifjabb fiát, Bajezid szultánfit, aki a
keresztségben a Callixtus Ottomanus nevet nyerte. Amikor 1481-ben elhalt bátyja, II. Mehmed, megpróbált trónkövetelőként fellépni, de még a rhodoszi johannita lovagok sem vették
komolyan, hiszen jóval érdekesebb személynek számított nála II. Mehmed kisebbikfia,Dzsem
herceg, aki 1481-1482-ben kétszer is fegyvert fogott bátyja, II. Bajezid ellen. Callixtus Ottoma
nus - Bajezid herceg - még 1488-ban is Mátyás budai udvarában árválkodott, de maga a király
is akként nyilatkozott róla Pecchinoli pápai legátusnak, hogy már nincs semmi értéke, régen
elhaltak törökföldi párthívei. Egyébként Mátyás 1482-től mindent elkövetett annak érdekében,
hogy megszerezze Dzsemet a johannitáktól, a franciáktól és a pápától, de ilyetén próbálkozásai
rendre kudarccal végződtek. 1458 után sem a bolgár, sem a szerb, sem a török trónkövetelők
nem érték el a céljaikat magyar támogatással, sőt a moldvaiak sem. Az 1467-es moldvai hadjá
rat során elhalt Berindei bojár, majd 1486-ban Craint is; őket Mátyás a harcias, de sokáig
törökbarát Stefan eel Mare (1457-1504) helyébe akarta, viszont néhány havasalföldi trónpetendenst sikerült beültetni a vajdai székbe, noha jobbára csak időlegesen, mint a hírhedt Vlad
Tepe§t, akinek 1476-os uralma alig pár hétig tartott. A magyar uralkodónak nem volt elég
katonai ereje ahhoz, hogy az országában menedékre találó balkáni trónkövetelőket visszahe
lyezze eleik trónjára.
1465-1467 között a török vezetés számos alkalommal próbálkozott éket verni Velence és
Magyarország közé, s különbékét kötni valamelyikükkel, sőt időnként maga a kalmárköztársa
ság is folytatott puhatolózó tárgyalásokat ez ügyben, de mindezek nem jártak érdemleges ered
ménnyel. Frigyes császár udvarából is fel-felröppentek olyan híresztelések, hogy a magyar
király lepaktált a törökkel. 1466-ban lezajlott Mátyás három hadvezérének - Rozgonyi János
tárnokmesternek, Jan Vitoveí örökös zagorjei ispánnak, szlavón bánnak és Frangepán István
horvát-dalmát bánnak - utolsó hercegovinál hadjárata. Ezt követően jó egy évtizedig már csak
portyázó csatározások folytak a Délvidéken, Erdélyben és a bánságokban, illetve a határ menti
török területeken. Mátyást 1467-ben lekötötte az erdélyi lázadás leverése, majd novemberben a
moldvai hadjárat, illetve 1468 januárjától napirendre került a Csehország elleni hadjárat megin
dítása, így aztán a törökkel kötendő fegyverszünet kérdése egyre inkább aktuálissá vált. Bár az
itáliai diplomaták és városok ezekről a titkos magyar-török tárgyalásokról ellentmondásos
értesüléseket közöltek, bizonyosra vehető, hogy már 1467 őszének közepe előtt megkötötték
a fegyverszünetet, mégpedig Erdélyben, tehát alighanem megint havasalföldi közvetítéssel.
Egyes olasz kortársakat részben az tévesztett meg, hogy a smederevói szandzsákbég akciója
valóban kudarcba fulladt: mire követei Nándorfehérvárra értek, Mátyás már elhagyta Budát, s
nem kaptak salvus conductust, emiatt aztán dolgukvégezetlenül tértek vissza urukhoz. Viszont

13 Babinger, Franz: „Bajezid Osman" (Calixtus Ottomanus) ein Vorläufer und Gegenspieler Dschem-Sultans. = La Nouvelle Clio,
III. 1951. 349-388. o.; Szakály F.: A szultáni trón követelői. = História, 1983. 5. évf. 1. sz. 8-9. o.; Uó'.: Délszláv menekültek a közép
kori Magyarországon. = História, 1979. 1. évf. 2. sz. 26-27. o.; Hóvári].: A rettegett. .. 1987. 123-125. o.; Babinger, F.: Mehmed der
Eroberer und seine Zeit. Weltenstürmer einer Zeitwende. München, 1953. 352. o.; Ertaylan, I. H,; Sultan Cem. Istanbul, 1951.;
Thuasne, L.: Djem Sultan, fils de Mohammed IL, frère de Bayezid II. (1459-1495). Paris, 1892.; Závori Lajos: Egy értékes fogoly,
Dzsem herceg története. = Élet és Tudomány, 1971. 26. évf. 29. sz. 1347-1351. o.; Mutafaeva, Vera: Çem szultán. Bp., 1976.; Rainero,
Romain: Sultan Cem'in Italya daki esareti ve ölümü üzerinde duruyor. = // Veltro, 2-4. An. XXIII. Marzo-Agosto, 1979. 119-122. o.;
Generál T.: Allah Serege. Bp., 1987. 78. o.; Fenyvesi L.: Mátyás . . . Kézirat, 105. o.; Božie, L: Dubrovnik... 1952. 211-213. o.; Fraknói
V.: Pecchinoli Angelo pápai legátus Mátyás udvaránál (1488-1490). Bp., 1898.
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több egybehangzó információ szerint október elején egy török „vajda" - nyilván egy bég érkezett a Portáról Mátyáshoz a magyar követ kíséretében, és sor került a két évre szóló fegy
verszünet „megpecsételésére". Ezeket az olasz adatokat magának Mátyásnak egyik oklevele is
megerősíti. Ezt az erdélyi szász „universitas" centrumában, Szebenben adta ki, 1467. október
16-án, valószínűleg a vele tartó Újlaki Miklós macsói bán kérésére. Elmondja, hogy mivel meg
kötötte a törökkel a fegyverszünetet, kijelöli Újlaki Miklós örökös telcsaki (Teočak) ispán és
macsói bán Száva-menti mezővárosát, Apajócot olyan vásárhelynek, melyet a fegyvernyugvás
alatt mindkét fél kereskedői, tehát a török kalmárok és a szultán más alattvalói is teljesen sza
badon látogathatnak, ott vásárokat tarthatnak. A gazdasági-kereskedelmi mozzanat tehát
továbbra is az egyik fontos alapeleme maradt a török-magyar egyezménynek. Viszont a többi
feltételről mit sem tudunk, bár ezek bizonyára rögzítették a határokat, eltiltották a harcokat, s
rendelkeztek egyes vazallus balkáni államokról, mint például a két román vajdaságról, Raguzá
rói és Hercegovináról stb.

Diplomáciai fejlemények II. Mehmed haláláig
1468 januárjában Mátyás 400 fős, fényes kísérettel érkező török követséget fogadott Vára
don. Egyes olasz információk szerint ők hozták vissza az elmúlt évi fegyverszüneti okmánynak
a szultán által megerősített példányát. Itt viszont már három esztendőre szóló fegyvernyugvást
emlegetnek, továbbá szó esik arról is, hogy a szultán mindenképpen szerette volna visszakapni
Boszniában Jajcét, s fel is ajánlotta érte cserébe a szerb központot, Smederevót. Ilyesféle „cse
rére" azonban sem ekkor, sem később nem került sor. Mátyás egyik főemberét, Giskrát küldte
vissza a szultánhoz a török delegációval, aki sikeres útjáról május legvégén számolt be urának a
morvaországi Trebitsch mellett települt királyi táborban. Az 1467-1468-as információk között
tehát több ellentmondás feszül, de annyi bizonyosra vehető, hogy valamilyen fegyverszünetet
valóban kötött a két fél, mivel nagyobb hadjáratokra jó néhány évig nem került sor köztük.
Viszont a kisebb-nagyobb portyák sohasem szüneteltek, a törökök főleg a Szerémséget, Szla
vóniát, Nándorfehérvár környékét, a macsói bánságot, a Temesközt és Erdély egyes részeit
dúlták rendszeresen, elrabolva rengeteg értéket, állatot és embert. Súlyosabb következménnyel
járt az, hogy a Száva mellett 1471-ben felépítették Szabács várát, melyet csak fél évtized múlva,
1476 februárjában tudott visszafoglalni Mátyás egy nagyszabású hadjárattal. Belső területek
ellen 1474 februárjának elején zajlott le a legnagyobb török rablótámadás, amikor Mihál-oglu
Ali bég kirabolta és felégette Várad városát, bár a várat nem tudta bevenni.15

14 Nagy I. - Nyáry A.: Magyar. . . I. 1876. passim; OSZKK Oct. Hung. 634/1. nr. 172., nr. 256.; OL DL 16.276., 94.225.,
103.674., 16.275., 18.138.; torovit, Vladimir: Historija Bosne. I. Bcograd, 1940. 575-606. c ; Fraknói V.: Mátyás. . . 1898. 149. o.;
Božie, L: Dubrovnik . . . 1952. 175-181. o.; Gelcich,].: Raguza . . . 1887. 765-782. o.; Cirkovii, S.: Herceg . . . 1964. 261-269. o.; 5«»jit, M.: Dalmacija u XV. stoljecu. Sarajevo, 1967. 70-84. o.; Fenyvesi: Mátyás . . . Kézirat. 90-136. o.; Fraknói V.: Magyarország és
Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526. Bp., II. 1902. 135-139- o.; Kalit-Miljuškovit,].: Beograd . . . 1967. 193. o.; Thallóczy L. - Álaasy A.: A Magyarország . . . 1907. 257-258. o.; OL DL 100.772. Szeben, 1467. X. 16. Mátyás király apajóci privilégium le
vele.
15 OL D. 16.608.; Nagy I. - Nyáry A.: Diplomacziai... II. 1876. 78-87. o.; Fenyvesi L: A meghódoló Giskra szolgálatai. =
Mátyás... 1990., 9. o.; Kaliè-Mijus'koviè, J.: Beograd... 1967. 192-194. o.; Kalit, J.: Istorija.. . 1982. 380. o.
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Egy milánói értesülés szerint 1470 végén a szultán lefejeztette a hozzá érkező magyar köve
tet, mert salvus conductus nélkül indult útnak. Mivel ez idő tájt lejárt a fegyverszünet, s renge
teg szórványadat maradt fent az ellenségeskedések kiújulásáról, a menlevél nélkül érkező követ
kivégeztetésének híre valószerűnek tűnik. Egy török krónika úgy tudja, 1471-ben is járt
magyar követ a sztambuli Portán. Ezt megerősíti egy Velencéből keltezett, július 27-i híradás
is. Nem tudni, kötöttek-e fegyverszünetet? A következő év közepén Uzun Haszán perzsa sah
követe, Izsák zsidó orvos fordult meg Budán, ahonnét tovább utazott Itáliába, majd az év
végén ismét Mátyást kereste fel, hogy rábírja a törökellenes szövetségre. A magyar király azon
ban csak szép szavakkal bocsátotta el, s bár Uzun Haszán valóban megtámadta a szultánt,
Mátyás kihasználatianul hagyta a nagy lehetőséget: nem támadta hátba a törököt, pedig II.
Mehmed összes nélkülözhető erőit kivonta a Balkánról a perzsa hadszíntérre. Valamikor 1473
elején a szultán egy tudós követét, Haszánt küldte Mátyáshoz, fényes ígéretekkel. Többek
között megígérte Szerbia nagy részének és a maradék Boszniának az átengedését is, ha cserébe
szabad átkelést biztosít a török hadaknak országa déli tartományain, nyugat felé. Mátyás ebbe
nem akart beleegyezni, de elküldte két követét II. Mehmedhez, mert azt hitte, előnyös békét
köthet. Ez a két küldött Hum szülötte volt: Ivaniš Vlatkovič vojvoda, 1472-ben még a Neretva-völgyi magyar támaszpont, Počitelj parancsnoka, valamint öccse, Žarko. A szultán azonban
hosszú hónapokon át visszatartotta őket Tokaiban és Szivaszban, majd miután nyáron Terdzsánnál legyőzte Uzun Haszánt, üres kézzel küldte vissza mindkettőjüket Mátyáshoz. A diplo
máciai küzdelemből tehát a szultán került ki győztesen, hiszen üres ígérgetésekkel rászedte a
magyar uralkodót, s megakadályozta, hogy betörjön a védtelen Ruméliába. Már a kortársak
körében általános volt a vélemény, hogy Mátyás király alig visszatérő alkalmat mulasztott el a
törökök megtámadására.
Valószínű, hogy a szultán a visszatérő diplomatákkal saját megbízottját is Budára küldte,
mert ősszel Mátyás egy újabb delegációt menesztett a Portára, de fegyverszünet kötésére ezút
tal sem került sor. 1474-ban előbb Uzun Haszán követe, Caterino Zeno járt Budán és Krakkó
ban tavasszal, majd ezt követően ismét II. Mehmed ajánlott fel különbékét Mátyásnak. A pápa
mindenképpen le akarta beszélni a magyar uralkodót a törökkel való megegyezésről. III. Fri
gyes császár és IV. Kázmér lengyel király ez évben pedig már nyíltan azzal vádolták őt, hogy
lepaktált a törökökkel, és szabad átjárót biztosított nekik nyugatra. Ennek ugyan nincs nyoma,
de az tény, hogy 1469-től rendkívül megélénkültek a török portyák a császár és Velence tarto
mányaiba a Magyar Korona délszláv határbánságain keresztül. Ez nyilvánvalóan összefüggött
azzal, hogy Mátyás a cseh-lengyel-sziléziai háború miatt jelentős erőket vont el a déli
végekről.
16 Nagy I. - Nyáry A.: Diplomacziai... II. 1876. 188-189., 225-226. o.; ThtíryJ.: Török történetírók I. Bp., 1893. 92. o.; Tardy
L.: Régi. . . 1983. 39-54. 175-176. o.; Uő.: Mohács . . . 1986. 248-252. o.; Donado da Űzze: História Turcesca (1300-1514). (Publ.:
Ursu, loan) Bucuresti, 1909. 59-61. o.; Fraknói V.: Mátyás követei... 1898. 146. o., Kalte,].: 1982. 383. o., Uzunçar§ili, l H:
Osmanli... II. 1964. 94-100. o.; Horváth Mihály: Magyarország történelme. III. 1871. 154-155. o.; Generál T.: Allah .. . 1987. 76. o.,
Gelcich ].: Raguza . .. 1887. 801. o.
17 Stipišic, Jakov - Šamšalovic, Miijén: Isprave u Arhivu Jugoslavenske Akademije (Nastavak - do smrti kralja Matije Korvina). =
Zbornik Historijskog Institutajugoslavenska Akademije Znanosti i umjetnosti. Vol. 3. Zagreb, I960. 615. o., 2767. sz.; Horváth M.:
Magyarország... III. 1871. 155. o.; Nagy L - Nyáry A.: Magyar diplomacziai... II. 1876. 245-246. o.; Tardy L,: Régi. .. 1983.
57-60., 49-50. o.; Thallóezy Lajos: Frammenti relativi alla storia dei paesi situati alľAdria. Trieste, 1914. 3. o.; Tóth Zoltán: Mátyás
király idegen zsoldosserege (A Fekete Sereg). Bp., 1925. I60. o.; Fraknói V.: Mátyás levelezése . . . I. 1893. 300-301. o.; Kubinyi And
rás: A mohácsi csata és előzményei. = Századok, 1981. 115. évf. 1. sz. 69-70. o. és 16. j . ; Uő.: A magyar állam belpolitikai helyzete
Mohács előtt. = Mohács... 1986. 66. o. és 29. j.; Fenyvesi L.: Mátyás... Kézirat. 137-219. o.
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1475-ben folytatódott a perzsa és a török követjárás: május 19-én az Uzun Haszántól
érkező, albán származású velencei diplomatát, Paolo Ognibenét fogadta Mátyás. Valamikor az
év első felében török követ is felkereste Budán, ezúttal is eredménytelenül. Ekkor már javában
folyt a nagy törökellenes hadjárat előkészítése, majd ősszel délre vonult a királyi sereg. II. Mehmed ekkor két követet küldött a hadrakelt magyar uralkodóhoz, akiket az novemberben foga
dott a péterváradi táborban. A szultán ismét igen kedvező ajánlatot tett, megígérte Szerbia
nagy részének visszaadását, ha Mátyás biztosítja a török csapatok szabad átvonulását Dalmá
cián és Horvátországon át nyugat felé. S bár hosszú lejáratú, 7-12 évre szóló békéről lett volna
szó és alighanem Vuk despota is érdeklődéssel hallgatta az ajánlatot, Mátyás és a királyi tanács
nem fogadhatta el ezt a súlyos feltételt. Egy ideig még Nándorfehérváron várakozott a király új
török követek érkezésére, de mivel nem jöttek, elindult Szabács ostromára, melyet 1476 feb
ruárjában el is foglalt. Ő maga ugyan nemsokára visszatért székhelyére, de hadvezérei késő
őszig kemény harcokat vívtak a törökkel Boszniától Moldváig, a Szerémségtől Erdélyig. Török
békeajánlat két ízben érkezett az uralkodóhoz: első alkalommal még januárban a szabácsi ost
romtáborba, majd az év legvégén. Ez utóbbiról Vespasiano di Filippo közöl rövid információt
december 28-i levelében, melyet Alfonso calabriai herceghez intézett Budáról, Mátyás és Beat
rix esküvőjéről. A török követség december 20. táján érkezett meg a királyhoz nagy ajándé
kokkal, aki azonban még nem fogadta őket. Nem tudni, milyen eredménnyel folytak a tárgya
lások köztük, de mivel Mátyás egy 1478-as levelében a korábban megkötött fegyverszüneti
egyezmény egyes passzusaira hivatkozik, valószínűnek látszik az a felvetés, hogy hosszú szünet
után, valamikor 1477 elején mégis sor került a megegyezésre.
Mátyásnak nyilván a III. Frigyes ellen indított háború miatt volt szükséges a fegyvernyug
vásra délen, míg a szultánt az ázsiai és a velencei háború tette érdekeltté ebben. Mindenesetre
nem lehetett túl szilárd és mélyenszántó a megegyezés, mert 1478 tavaszától, a sűrű követjárá
sokkal egyidejűleg, megint kiújultak a portyázó összecsapások, rablótámadások. Ezek azzal
függtek össze, hogy Daud boszniai pasa megsértette a hallgatólagos megállapodást, s miköz
ben betört Ausztriába, portyázói alaposan kirabolták a szomszédos magyar területeket is, sok
prédát és rabot ejtve. A viszálykodások rendezésére Mátyás ez évben két ízben is a Portára
küldte egyik legtapasztaltabb délvidéki parancsnokát, Dóczi Péter nándorfehérvári naszádos
vajdát, a dunai hajóhad vezetőjét. Előtte azonban, még tavasszal magyar követség ért a Portára,
akikkel a szultán egy „Helbeg" nevő emberét küldte vissza Mátyáshoz Budára. A latinos for
mában eltorzítva fennmaradt név talán egy „Ali bég" vagy „Halil bég" nevű előkelő törököt
fedett. Május elején már folytak a tárgyalások, melyek július második hetéig elhúzódtak, mivel
szóba került a kölcsönös panaszok, határsértések megannyi konkrét esete, a fegyveres rablóbe
törésektől az új várak építéséig, melyekre az előző fegyverszünet nem adott lehetőséget. Végül
Mátyás útnak indította Dóczival a török követet, két megbízólevéllel. Az egyik II. Mehmedhez
szólt, a másik a smederevói szandzsákbéghez.
A szultánhoz intézett levélben a király hivatkozott Mehmed azon felszólítására, hogy a fegy
verszünet alatt felépített két várat másfél hónapon belül le kell rombolnia. Mátyás ezt idő18 Nagy I. - Nyáry A.: Magyar... II. 1876. 271-291., 336-338. o.; Fraknöi V.: Mátyás... 1898. 237. o.; US: Mátyás levelezése 1.
1893. 316-322. o.; US: Magyarország... I. 1902. 147., 152. o.; Bonfini: Mátyás király. Bp., 1959. 244. o.; Kalit,].: Istorija. . . 1982.
383. o.; Tardy L.: Régi.. . 1983. 54-62. o.
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hiányra hivatkozva elutasította, s értésére adta a szultánnak, erre csak akkor keríthet sort, ha a
Porta teljesen megtéríti azokat a károkat, melyeket a törökök okoztak a fegyverszünet alatt.
Nem tudjuk mely várakról lehetett szó, de az egyik talán az 1476-ban elfoglalt Szabács lehetett,
melyet valóban újjáépíttetett a király. A másik levélben arra utasította smederevói szandszákbéget, hogy tartsa be a béke és a barátság törvényeit, s kísértesse Dóczit a szultánhoz. Érdekes
a levél azon kitétele, mely szerint a korábbi fegyverszünet mindkét fél részére szabad járás
kelést biztosított, „mindenféle különleges menlevél nélkül". Ekkortájt Mihál-oglu Ali volt a
szendrői szandzsákbég, így Mátyás nyilvánvalóan hozzá intézte e levelét. A tárgyalások azon
ban megint megfeneklettek, mert bár első alkalommal a békekötésre vonatkozó szultáni aján
lattal tért haza a nándorfehérvári vajda, de aztán a szultán újra követelni kezdte a csapatai
részére a szabad átvonulás biztosítását Horvátországon és Mátyás más tartományain keresztül.
A budai udvar ilyesféle írásos megállapodásba továbbra sem volt hajlandó belemenni, legfel
jebb - előzetes engedélykérés esetén hallgatólagosan eltűrte azt - ha saját területeit nem éri
kár.19
A szultán viszont nem volt hajlandó e téren engedni, mert 1478 elején meghalt nagy ellen
fele, Uzun Haszán perzsa sah, s birodalma felbomlott. Ugyanakkor Velence is súlyos vereséget
szenvedett a másfél évtizede folyó háborúban, s év végén ideiglenes fegyverszünetet kért a
békeszerződés tető alá hozására, melyet meg is kapott. Magyarország így elszigetelődött,
hiszen igen feszült volt a viszony III. Frigyes császárral is. Ezért aztán Mátyás, hogy csökkentse
az országra nehezedő nyomást, 1478-1479 folyamán a status quo alapján békét kötött a len
gyel és a cseh uralkodóval. Október 13-án Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi
főispán, délvidéki főkapitány csapatai rendkívül véres ütközetben tönkreverték a Kenyérme
zőn azt a nagy török sereget, melyet a szultán egyfelől a magyar határvédelem erőinek kipuhatolására, másfelől Mátyás jobb belátásra kényszerítésére küldött. Késő ősszel ugyan ismét fel
újultak a török-magyar puhatolózó tárgyalások Tepelus havasalföldi vajda közvetítésével,
melyek aztán áthúzódtak a következő évre is, de eredményt ezek sem hoztak. II. Mehmed éle
tének utolsó másfél évében igen széles fronton, Moldvától az itáliai Otrantóig folytak a nagy
szabású török-magyar összecsapások, melyek azonban csaknem mindenütt magyar győzel
mekkel végződtek: Mátyás seregei 11 ütközetből csak egyet veszítettek el. A szultán élete
utolsó évében kettős politikát folytatott: egyfelől, csapatai folytatták a rablóhadjáratokat nyu
gat felé, be-beütve a magyar területekre is, másrészt éppen a legtöbb kárt okozó Daud boszniai
pasán keresztül, felajánlotta tárgyalási készségét is. A magyar követ azonban hiába várakozott
heteken át Jajcén, a török kormányzó a legkülönfélébb ürügyekkel elszabotálta tárgyalóbizto
sok küldését. Hiába tett panaszt ellene a Portán Mátyás is, mert II. Mehmed ragaszkodott az
19 Brno. Universitní Knihovňa. MK 9. Mikulovský rukopis, 210r: Buda, 1478. VII. 12. Mátyás - II. Mehmed = OL Mikrofilm
tár, 30. 173. doboz: Kari Nehring Gyűjtemény, 1977-es mikrofilmmásolat; Fraknói V.: Mátyás levelezése. I. 1893. 259-263., 381-383.,
387., 419., 472. o;,Uő.: Mátyás dipl
1898. 146-147. o.; Lő.: Magyarország . . . II. 1902. 155. o., Nagy I. - Nyáry A.: Magyar . . . II.
1876. 369. o.; III. 1877. 368-369. o.; Kovács Endre: Magyarok és lengyelek a történelem sodrában. Bp., 1973. 68-70. o., Kalii-Mijuškovit, J. Beograd .. . 1967. 197., 276. o.; Thalléçzy L.: Frammenti.. . 1913. 39. o.; Hurmuzaki, E.: Documente privitóre la Istoria Romanilor. Bucuresti, 1913. Vol. XV/1. k. 99. o.; Kalte, J.: Istorija . . . 1982. 385. o.; Bojani'c, Dušanka: Dve godine istorije bosanskog krajišta (1479. i. 1480.) prema Ibn Kemalu. = Prilozi za orijentalnu filologiju, 14-15. Sarajevo, 1969. 33-50. o. - 1478-1479 folyamán a
király és Báthori István országbíró megbízásából Erdélyben tárgyalt a munténiai román bojárokkal a törökökkel kötendő -békéről
Csáky Miklós és Kinizsi Pál. (Hategan, loan: Pavel Chinezu - un conducätor al luptei antiotomane. = Revista de istorie, tom. 32. nr.
10., octombrie 1979- 1897. o.)
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általa már korábban sürgetett két magyar határvár lerombolásához. A király békülékeny szel
lemben válaszolt ugyan, utalva arra, hogy a török rablócsapatok által okozott károk megtérí
tése és az elhurcolt rabszolgák hazaengedése fejében kész még a határvárak lerombolására is, de
erre sem kapott pozitív választ. 1481 elején már a szultán birodalmi főerőinek nagyarányú
mozgósításáról érkeztek hírek Budára mindenfelől, ám a támadásra nem került sor: II. Mehmed május 3-án váratlanul elhunyt.
Török-magyar békeszerződések az 1480-as években
Mátyás király uralkodásának utolsó kilenc esztendeje valóságos reneszánszát hozta a
magyar-török diplomáciai érintkezéseknek: olyannyira, hogy 1483-1484 fordulóján viszony
lag állandónak bizonyuló békeszerződést is kötött a két ország, melyet aztán 1488-ban két évre
meg is hosszabbítottak. Részint a megélénkülő kapcsolatok miatt, részint az aránylag szeren
csésebb forrásadottságok következtében 1481 második felétől 1490 tavaszáig annyi információ
ránk maradt - szórványos formában - Buda és a Porta sokrétű viszonyrendszeréről, hogy
ebben az összegező áttekintésben már csak a leglényegesebb összefüggések kiemelésére van
terünk.
A két legfontosabb - egymással szorosan összefüggő - kérdéskör: 1. vajon mi volt az oka
annak, hogy hosszas háborúskodás után végre békét kötött egymással a két hatalom; 2. miért
az 1480-as évek közepe előtt került sor minderre?
A kettős kérdésre kettős válasz adható: az alapvető ok abban rejlett, hogy - miként már
kifejtettem - az 1480-as évek első harmadára katonai patthelyzet alakult ki a török nagyhata
lom és a jelentős déli, utóbb nyugati, északnyugati hadisikereket s diplomáciai eredményeket
elérő, fokozatosan afféle közép-európai „kisbirodalommá" fejlődő, a térség legerősebb katonai
potenciálját kiépítő Magyar Királyság között, mely tehát Mátyás uralmának utolsó évtizedében
fokozatosan „kinőtt" korábbi kereteiből, a hagyományos középhatalmi státusból. Kétségkívül
még nem rendelkezett akkora területtel, népességgel és gazdasági erővel, mint amikor koronás
feje német-római császár, vagy legalább az egész Cseh Királyság ura is volt egyben, de Hunyadi
Mátyás erőskezű uralma, sokféle reformja, zseniális képességei és kimagasló erényeket fölmu
tató politikai-katonai „vezérkara" révén, hadászati szempontból meghaladta azok szintjét. Az
1479-1483-as háborúskodás bebizonyította, hogy a mindenképpen magasabb szintet, ütőerőt,
szervezettséget, harcifigyelmet,minőséget képviselő, zömmel reguláris zsoldosokból és velük
egyenértékű zsoldos familiárisokból összetevődő magyar királyi haderő már nemcsak arra
képes, hogy megvédje az ország területi integritását, hanem arra is, hogy az észak-balkáni csa
tatereken is csapást mérjen a reguláris, helyi török határvédelmi erőkre. Ráadásul a tehetséges,
koncepciózus II. Mehmed helyébe egy sokkal szerényebb képességekkel rendelkező, békésebb
hajlamú utód került legidősebb fia, II. Bajezid személyében, aki már uralkodása első évében
megindította a puhatolózó tárgyalásokat - szerb közvetítéssel, Vuk despota révén - Mátyás
háborús kormányzatával, mely - Kinizsi Pál délvidéki főkapitány, Báthori István erdélyi vajda,

20 Uzunçarpli, I. H.: Osmanli... II. 1964. 111-125. o.; Hurmuzaki, E.: Documente. . . XV/1. k. 102-105. o.; Babinger, F.: Meh
med . . . 1953. 406-409., 411. o.; OL Mikrofilmtár, 30.173-30.174. doboz (Nehring-gyűjt).
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Egervári László szlavón-horvát-dalmát bán, Rozgonyi László nándorfehérvári bán és az emig
ráns szerb trónkövetelő vezetésével - 1481-1482 folyamán megpróbálta kihasználni a török
trónviszályt, Bajezid szultán és harcias öccse, Dzsem herceg polgárháborúját. A belső viszá
lyoktól is sújtott Török Birodalom egyáltalán nem volt érdekelt Mátyás Magyarországának
frontális megtámadásában. Számukra a status quo-t szentesítő, kompromisszumos békekötés
tűnt a legelőnyösebbnek, mert ez felszabadította volna itt lekötött erőiket egyéb, könnyebb
prédának számító területek megtámadására.
Kérdés, mi ösztönözte a budai kormányzatot arra, hogy ők is a fenti következtetésre jussa
nak, s belemenjenek egy kompromisszumos békeegyezségbe? Vélhetőleg ennek kettős oka
volt: egyfelől Mátyás és politikai-katonai vezérkara negyed évszázad alatt már bőséges tapasz
talatokat szerzett arra nézve, hogy egyedül, önerőből, semmiképpen sem tudják kiűzni a törö
köt a Balkánról, viszont a többi keresztény hatalom érdemleges, tartós pénzügyi-katonai
támogatására semmiképpen sem számíthatnak. Azzal ugyan megpróbálkoztak, hogy valame
lyest tovább szélesítsék a magyar állam balkáni védőpajzsát, de mivel 1481-1482 fordulóján
Herceg-Novi magyar helyőrségének kapitulációjával és néhány más hercegovinai új szerze
mény (köztük Risanj várának) elvesztésével bebizonyosult, hogy a magyar terjeszkedés is
falakba ütközik, idejében felhagytak ezekkel az akciókkal, még mielőtt számottevő vereséget
szenvedtek volna. Másfelől, Mátyás ekkor már annyira belebonyolódott a III. Frigyes elleni
konfrontációba, hogy 1481-1483 folyamán személyesen már nem is vett részt az észak-balkáni
hadműveletekben. Az utolsó másfél év folyamán aztán egyre inkább fennállt a veszélye annak,
hogy az osztrák hadszíntéren kiújuló harcok miatt Magyarország kétfrontos háborúskodásba
keveredik. Ettől pedig Mátyás kormányzata, számolva a realitásokkal - eltekintve néhány
nagyhangú, de inkább csak propagandamanővernek szánt kijelentéstől - egyre inkább elhatá
rolta magát. Bebizonyosodott, hogy a keleti nagyhatalom irányában nincs mód a magyar
expanzív törekvések sikeres folytatására., Viszont az már 1477-ben látszott, hogy III. Frigyes
gyenge kormányzata nem lesz képes tartósan ellenállni a magyar offenzívának. Buda tehát a
nyugati háborús politikát választotta, de nem csupán Hunyadi Mátyás kétségtelenül meglevő
dinasztikus-hegemonisztikus törekvései, hanem a török veszély miatt is. A Porta kedvét
ugyanis csak egy erős, viszonylag nagy létszámú - húsz-huszonötezer fős - központi zsoldos
haderő tudta tartósan elvenni Magyarország frontális megtámadásától. Viszont egy ilyen had
sereg huzamos fenntartására a Magyar Királyság törzsterületei nem voltak képesek elegendő
gazdasági-pénzügyi hátteret biztosítani. Mátyás budai kormányzata régóta hadikormányzattá
vált már, mely kénytelen-kelletlen fel kellett hogy ismerje: szüksége van az állandó háborúsko
dásra, mert egy jelentős állandó haderőt csak. a meghódított, illetve meghódítandó hadszíntér
erőforrásainak bevonásával tarthatnak fenn. S valóban: 1484-től Magyarországon már nemigen
állomásozott tartósan nagyobb haderő - leszámítva a déli határvédelem erőit -, hanem egyre
inkább osztrák, netán morva-sziléziai területen állomásozott a zsoldos hadsereg. Ezt pedig
innen bármikor át lehetett volna csoportosítani Nándorfehérvár térségébe, mire a török biro
dalmi erők megteszik a legalább kétszer, esetleg (Anatóliából) háromszor akkora, nehezen jár
ható hadiutat. Hunyadi Mátyás budai kormányzatát tehát kettős ok vezérelte, hogy egyfelől
kompromisszumot kössön a Portával, másfelől erőteljesen folytassa nyugati háborúját.
Mátyás váltig azt hangoztatta, hogyneki a török ellen van szüksége országa erejének gyara
pítására, mert nem adta föl oszmánellenes céljait, csupán arra vár, hogy a keresztény államoktól
- 89 -

megfelelő segítséget kapjon. Nyilvánvaló, hogy az ilyetén, gyakorta megismételt kijelentések
nem csekély propagandatartalmat is magukban rejtettek, az viszont tény, hogy a magyar állam
az új, jóval fejlettebb nyugati területek bekebelezésével - főleg 1482-1489 között Ausztria
jelentős részének és a glogaui hercegség megszállásával - katonailag is sokkal előnyösebb pozí
cióba került: erősödött „kisbirodalmi", vagy másképpen fogalmazva: „közép-európai, regioná
lis nagyhatalmi" pozíciója.
Az ország törzsterülete az új nyugati szerzemények, továbbá az 1463-1483 között kiépült és
megszilárdult észak-balkáni védőpajzs Mátyás erőskezű, centralizációs vezetésé mellett már
valóban alkalmasnak bizonyult arra, hogy katonai szempontból patthelyzetet teremtsen azzal a
török haderővel, mely 1463-1483 között minden nagyobb támadásakor vereséget szenvedett a
magyar seregektől. Mátyás 1483-ban már a császárváros, Bécs fokozatos elszigetelését tervezte,
s így egyre inkább érdekeltté vált abban, hogy egy tartós békeszerződéssel biztosítsa a magyar
haderő hátát déli-délkeleti irányból.
Az érdekek kölcsönös találkozása tette lehetővé azt, hogy 1483-1484 fordulóján magasabb
szintre emeljék a magyar-török diplomáciai kapcsolatokat a korábbi, ideiglenes fegyverszüne
tek által biztosított lehetőségeknél: most már egy hosszabb békeszerződés megkötésére került
sor. A török követség 1483 novemberében tárgyalt Budán, s Mátyás jóváhagyta a feltételeket,
melyeknek alapján II. Bajezid szultán 1484 januárjában ratifikálta a békeokmányt. Ez - komp
romisszumos alapon - éppen úgy a fennálló helyzetet szentesítette, mint a korábbi és későbbi
egyezmények zöme. A szultán - hogy teljesen szabad kezet kapjon a távoli Egyiptom ellen eredetileg 10 évig tartó békét javasolt, míg Mátyás csak 3 esztendei fegyvernyugvást akart.
Végül 5 évre szóló békeállapotban egyeztek meg, melynél hosszabb időről csak az 1444-es
váradi béke beszélt, mely ellenben nem valósult meg.
A királynak a szultán békefeltételeire írt válasza biztosítékot nyújtott a megállapodás szigorú
betartásáról, miközben megkövetelte a szultántól, hogy semmiben se ártson a keresztény
országoknak, s ne portyázzanak török csapatok „a tengernek ezen a vidékén". Tételesen
viszont nem sorolta fel ezeket a keresztény államokat, mely aztán módot nyújtott a Portának
arra, hogy egészen a saját szája íze szerint értelmezze ezt a homályos megfogalmazást, mely
alighanem Váradi Péter kalocsai érsek, kancellár tollából fakadt. Egyedül a kereskedők kaptak
kivételt, akik régi szokás szerint, továbbra is teljesen szabadon léphették át a két ország határát.
A levél utolsó kitételében a király kilátásba helyezte valamiféle „örökbéke" esetleges megköté
sét is a jövőben a szultánnal, ez azonban inkább csak propagandafogásnak számított, melyet
sohasem konkretizáltak a magyar uralkodók Mohács előtt. Raguzai forrásokból arról értesül
hetünk, hogy II. Bajezid 1484 januárjában ratifikálta a békeegyezményt Sztambulban, s az tény
legesen hatályba is lépett. Igaz, a szultán még ebben az évben szakítópróba alá vette a moldvai
hadjárattal, midőn 1484 nyarán elfoglalta a kis román vajdaság két keleti „kapuját", Kiliát és
Akkermant, mely miatt Mátyás Váradra mozgósítást rendelt el, de aztán belenyugodott a tör
téntekbe, s beérte írásbeli tiltakozással, melynek persze csak annyi foganatja lett,
21 L. az 1. és a 10. jegyzetet, továbbá: Fenyvesi L: Mátyás . . . 1990.; Tóth Zoltán: I. Mátyás hadügyi politikája. Bp., 1912.; US,:
Mátyás király . . . 1925.; Uň.: A huszárok eredetéről. = Hadtörténelmi Közlemények, 1934. 35. k. 3-4. füz. 129-196. o.; Uő.: A hadviselés
átalakulása. = Magyar művelődéstörténet. II. (Szerk.: Mályusz Elemér), H.n., é.n., 201-239. o., Kalit,].: Istorija... II. 1982. 410.
o., Rázsó Gy.: Die Türkenpolitik Matthias Corvinus'. = Acta Historka, 1986. 3-50. o.
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hogy Bajezid megígérte, új várparancsnokai nem sértik meg a fegyverszünetet. A magyar ural
kodónak fontosabb volt a nyugati hadjárat, a felvonulás Bécs küszöbön álló bekerítéséhez,
ezért lemondott moldvai vazallusa megsegítéséről, nehogy veszélyeztesse a békét a Portával. A
keleti, török-balkáni politika ekkor már kétségtelenül másodrendű fontosságúnak számított
Hunyadi Mátyás nyugati orientációjú külpolitikájában.
1484-1488 között számos diplomáciai érintkezésre került sor Magyarország és a Török
Birodalom között, melyek jobbára a fegyvernyugvás kölcsönös, állandó megsértésével, a
kisebb-nagyobb portyákkal, rablóbetörésekkel voltak kapcsolatban. Úgy tűnik, pár száz fős
rablócsapatok betörését még nem tekintették igazi békeszegésnek, noha az okozott károkért
elégtételre tartottak igényt, s visszakövetelték az elhurcolt rabokat is. Erre azonban ritkán
került sor, bár néha megbüntették a súlyosabb kihágások elkövetőit: egy ízben például Mátyás
bebörtönöztette a zvorniki sót elrabló „gyaurt" - valamelyik boszniai tisztjét -, 1487-ben pedig
a szultán kivégeztette azt a Juszuf semendirei szandzsákbéget, akit a Porta bűnbaknak tett meg
a hazafelé tartó magyar követ, a szerb eredetű Jaksith Demeter (Dmitarjakšič) megöléséért.
Tudunk olyan esetről is, amikor Mátyás azért küldte követét a Portára, hogy rávegye a szul
tánt, intse meg Velencét, de indítson hadat apósa, Ferrante nápolyi király ellen, s ezt Bajezid
meg is tette. Máskor pedig - 1487 elején - a török uralkodó avégett küldte egyik tapasztalt
diplomatáját Mátyás bécsújhelyi ostromtáborába, hogy megkísérelje őt lebeszélni az egyiptomi
szultánnal kötendő szövetségéről. Vannak híradásaink a magyar kormányzat ázsiai és észak
afrikai, egyiptomi, keleti diplomáciájának működéséről is. Végeredményben megállapítható,
hogy a katonai patthelyzeten, az érdekek egyensúlyán, s status quo-n alapuló magyar-török
békeszerződés - kisebb súrlódásokkal - kiállta az idők próbáját. Mátyás kormányzatának igen
hasznos volt ez a keleti békeállapot, mert időközben elfoglalhatták Bécset (1485), Bécsújhelyet
(1487) és az osztrák hercegség jelentős hányadát. Azonban nem feledkezhetünk meg a nega
tívumról sem, melyet főleg Mátyás halála után sínylett meg az ország: a
22 OL DL 38.886.; Wien, Österreichische Nationalbibliothek. Handschriftenabteilung. Codices. Cod. SN 1912. Fol. 42-45. (OL
Mikrofilmtár, 30.173. doboz, Karl Nehring-gyűjt); Hammer,].; Geschichte des Osmanischen Reiches I. Pest, 1827. 635. o.; lorga, N.:
Geschichte . . . IL 1909- 261-262. o.; Thúry ].: Török . . . I. 170. o.; Fraknói V.: Magyarország . . . IL 1902. 173-180., 446. o.; US.:
Mátyás élete . .. 1890. 296-300. o.; Bp. Egyetemi Könyvtár Kézirattára (EKK). G. 62., fol. 1-7., EKK Collectio Hevenessiana, 70.
tom. 214-215. o.; EKK. Coll. Kaprinaiana, in qu., 13. t. 87-88. o., 60. t. 190-194. o., 65. t. 44-45. o.; Dinic-Kneževic, Dušanka:
Sremski Brankovièi. = Istraživanja, 4. knj. Novi Sad, 1975. 15-20. o.; Kalit,].: Istorija. . . II. 1982. 433-425., 388-389. o.; KáldyNagy Gy.: Nagy . .. 1980. 237-239. o.; Tkallóczy L.: Frammenti. . . 1914. 20-21. o.; Uzunçarjili, I. H: Osmanli... II. 1964. 161-183.
o., Iorga, N.: Stefan eel Mare. Bucure§ti, 1904. 203-210. o.; Fisher, S. N.: The Foreign . . . 1948. 3-42. o.; Beldiceanu, Nicoara: La campagna ottomane de 1484: ses préparatifs militaires et sa chronologie. = Revue des Etudes Roumaines, V-VI. t. Paris, 1960. 66-77. o.;
US.: La conquête des cités marchandes de Kilia et de Cetatea Alba par Bäyezid IL = Südost-Forschungen, 23. München, 1964.
36-90. o.; Kissling, Hans Joachim: Einige Bemerkungen zur Eroberung Kilia's und Aqerman's durch die Türken. = Beiträge zur
Südosteuropa-Forschung, München, 1966. 331-338. o.; US.: Zur Personalpolitik Sultan Bâjezid's IL in den westlichen Reiches. =
Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. München, 1970. 107-116. o.; Radojčic, Nikola: Pet pisama s kraja XV veka. = Južnoslovenski
filológ. Povremeni spis za slovenskú filologiju, 20. knj. 1-4. Beograd, 1953-1954. 343-367. o.; Hazai Gy.: A Topkapu . . . 1955.
286-295. o.; US.: Urkunde des Friedensvertrages zwischen König Matthias Corvinus und dem türkischen Sultan 1488. = Beiträge
zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. Wolfgang Steinitz 28. február 1965 dargebracht. (Hrsg.: Isačenko, A. V.
- Wissmann, W. - Strobach, H.) Berlin, 1965. 141-145. o., 2 Taf.; US.: Kam väprosi na osmansko-turskite zaemki v južnoslavjanskite
ezici. = Studia Slavica, IX. 1963. 387-391.; US.: Zur Rolle des Serbischen im Verkehr des Osmanischen Reiches mit Osteuropa im
' 15.-16. Jh. = Eurasia Nostratica. Festschrift für Karl Heinrich Menges. I. Bd. (Hrsg.: Décsy, Gyula - Dimov-Bogoev, Christo D.)
Wiesbaden, 1977. 82-88. o.; US.: Ein Bericht über die Lage des ungarisch-türkischen Grenzgebiets in den letzten Jahren der Regie
rungszeit von Matthias Corvinus. = Studia Slavica, 1979. 25. t. 183-187. o.; Kalic-Mijuskovic,J.: Beograd .. . 1967. 306. o.; Zinkeisen,
J. W.: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa IL Hamburg, IL 1854. 500-502., Kosdry D.: Magyar. . . 1978. 79-80. o.
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budai-bécsi kormányzat elhanyagolta a déli határvédelmet, végvári rendszerünk elavult, nem
került sor a várak és a palánkok megerősítésére, mely különösen a délszláv határbánságokban
okozott később rendkívül súlyos problémákat.
A békét 1488 nyarának legelején újabb két esztendőre meghosszabbították. A rövid termi
nus arra utal, hogy Mátyás abban reménykedett, talán mégis sikerül létrehozni a törökellenes
keresztény koalíciót, s ha megkapja Dzsem trónkövetelőt is, sor kerülhet a nagy hadjáratra az
oszmán hatalom balkáni jelenlétének felszámolására. II. Bajezidet ezúttal az egyiptomi mame
luk szultán ellen viselt háborúban elszenvedett kudarcai ösztönözték arra, hogy meghosszab
bítsa a nyugati békét, nehogy két tűz közé kerüljön. Mátyás célszerűbbnek vélte a fegyver
nyugvás fenntartását, mert még tartott az osztrák háború, a császár nem volt hajlandó lényeges
engedményekre, s a békülékenyebb fiát, Miksát is eltiltotta ilyenektől. Emellett kiéleződtek
Glogauban is az ellentétek, mely kirobbantotta a háborút e sziléziai hercegségért. Ugyanakkor
a király rendezni szerette volna a trónöröklés kérdését is, mégpedig törvénytelen fia, Corvin
János herceg részére. Ezért aztán Bécsben, 1488. június 15-én letette az esküt a békeszerződés
meghosszabbítását tartalmazó okmányra Hadzsi Zaganosz szultáni követ előtt. Erről maga a
török diplomata számolt be, de fennmaradt a békeszerződés török fogalmazványa is. Ebből
kiderül, hogy a két esztendei békét június 15-től kellett számítani (s nem ősztől, mint egyes
magyar történészek vélik), mivel II. Bajezid határozottan úgy fogalmazott, hogy az egyezmény
a király esküjének napján lép életbe.
A szultán rokonának és testvérének nevezte Mátyást „a béke, barátság és jó szomszédság"
céljából megkötött egyezményben, melyre letette az esküt a magyar követ, Gál diák előtt. Az ő
személyét megint csak a török-magyar-balkáni, hármas problémakör révén azonosíthatjuk: az
egyik jónevű délvidéki família sarjáról van szó: Garai Gál diákról, aki az 1470-es években előbb
Stefan Vukčič-Kosača humi herceg másodszülött fiának és utódjának, Vlatkó hercegnek a tit
kára, tolmácsa volt, majd újlaki Miklós boszniai király kancelláriáján szolgált Jajcén és török
balkáni ügyekkel foglalkozott. Valószínűleg ura halála után lépett Mátyás király szolgálatába.
Meglehet, a Garaiak rokona, Kishorváth-Hlapčič János is közreműködött abban, hogy Gál
deák is portai szolgálatot vállalt 1487-1488 fordulóján. Maga Kishorváth 1489-ben járt a Por
tán: vele küldte el a szultán ajándékba Mátyásnak Alamizsnás Szent János holttestét. A békét
meghosszabbíttató Hadzsi Zaganosz követtel a czoborszentmihályi Czobor Imre ment követ
ségbe a Portára 1488 nyarán. Maga a szultán az egyezmény fogalmazványában elmondja, hogy
mindezt több levélváltás előzte meg a két udvar között, mire megállapodtak a kölcsönösen
elfogadható feltételekben. Ezek rögzítették a fennálló helyzetet, s megegyeztek arra nézve,
hogy egymás ellenségeit nem segítik. Érdekes ama kitétel, mely szerint a szultán kötelezte
magát: hadserege nem hatol át „a király tudta nélkül" Mátyás országán. Ez viszont azt jelen23 Istanbul. Topkapi Sarayi Müzesi Arsjvi. E 5.458 (i486), E 8.584 (i486), E 2.560 (i486), E 5.081 (l487), E 6.633 (1487), E
4.088 (1487), E 8.568 (1488), E 5.861 (1488) = OL Filmtár, X 1263. E 6. doboz. H 312-380 (1388-1695), 9-364. doboz. Arsjv. Def
ter 9.873. Mühimme defteri, 15. század; 1. még az előző jegyzetben megadott forrásokat és irodalmat, továbbá: Knrtoglu, Fevzi: Hadim
Süleyman Pa§anin mektuplari ve Belgradin muhasarasi. = Türk Tarih Kurumu. Belleten, eilt IV. Ankara, 1940. 53-87.; Kubinyi A.:
A magyar... 1976. 66. o. és 29. j . ; Szakály F.: A török... 1986. 44. o.; Hazai Gy.: A Topkapu . . . 1955. 89-95. o.; Kalit, ].:
Istorija . . . 1982. 387-389. o., OL DL 33.148., 56.172., 56.173., 102.629.; Božie, L: Dubrovnik .. . 1952. 215-216. o.; Kalit, J.: Beograd . .. 1967. 200. o., Fraknói V.: Mátyás élete . . . 1890. 300. o.; Zirojevii, Olga: Tursko vojno uredjenje u Srbiji. Beograd, 1974. 71-79.
o., Babinger, F.: Mehmed . . . 1953. 359., 379., 410., 540. o.; OL DL 81.962.; Nagy I. - Nyáry A.: Magyar diplomacziai. . . III. 1877.
121-124., 170-175., 239-241. o.; Thallóczy L.: Frammenti. .. 1911-1913-1914. passim; Tardy L.: Régi... 1983. 55-57., 63-70. o.
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tette, hogy mégis csak lehetett valami igazság III. Frigyes vádjában: Mátyás időnként engedé
lyezte, vagy legalábbis elnézte a török csapatok átvonulását déli tartományain a császár területei
ellen.
Eredetileg - nyilván magyar kérésre - Moldvát és Havasalföldet is bele akarták foglalni a
békeszerződésbe, de már a fogalmazványból is törölték őket, mely arra mutat, hogy a román
vajdaságokban erőteljesen visszaszorult a magyar befolyás. Előrelépést jelentett, hogy a király
és a szultán követei, más emberei egyaránt kezesek állítása és menlevelek nélkül közlekedhet
tek egymás országaiban. Részletesen szabályozták a kereskedők és a sefer eminek szabad járás
kelését is: csupán saját bánjuktól vagy szandzsákbégjüktől kellett ajánlólevelet kiváltaniuk, s ezt
bemutatniuk a másik fél határparancsnokának. Előírták, hogy a kereskedőknek okozott károk
miatt megtorlást nem szabad alkalmazni, hanem ezt a Nándorfehérváron és Semendirén tevé
kenykedő biztosoknak kell elrendezniük. Igen fontos a sefer eminek említése, ez a kifejezés
ugyanis afféle katonai intendánst jelent. Vagyis, ha erősen korlátozott formában is, de volt
bizonyos katonai együttműködés is a török és magyar fél között, ha katonai intendánsaik sza
badon járhattak-kelhettek, vásárolhattak - alighanem hadianyagokat is - egymás országaiban.
Végül a szultán erős esküt tett a békepontok betartására, mindaddig, amíg a király is ezt teszi.
A kölcsönös érdekeltségek jóvoltából a békét be is tartotta mindkét fél, sőt II. Bajezid már
1489 végén új követet menesztett Mátyáshoz, hogy rávegye a lejáró szerződés meghosszabbí
tására. Mátyás azonban már értesült arról, hogy a pápa 1490 tavaszára értekezletet hívott össze
Rómába a törökellenes keresztes hadjárat megtárgyalására, s ezért csak egyszer bocsátotta
maga elé a török diplomatát, a bemutatkozó fogadásra. Utána pedig hónapokon át Bécsben
várakoztatta, betegségére és elfoglaltságára hivatkozva.
Valószínű, hogy közben ő maga is küldött egy követet a Portára, mert Bonfini szerint ezt a
magyar diplomatát II. Bajezid értesítette megbízója haláláról. Egy nehezen ellenőrizhető szór
ványadat szerint végül Mátyás 1490. április 2-án a császárvárosban mégis meghosszabbította a
békét a szultán küldötte előtt. Ám, ha ez netán meg is történt, már nem bírt különösebb jelen
tőséggel, mivel alig négy nap múlva a magyar uralkodó bécsi palotájában elhunyt. II. Bajezid
állítólag elküldte egy emberét a Portáról a visszatérő magyar követtel, akivel olyan üzenetet
küldött Corvin Jánoshoz, hogy kész negyvenezer harcossal támogatni trónigényét...
Érdemes még megemlíteni néhány olyan török és magyar követ, illetve hadvezér-államférfi
nevét, akik valamilyen formában közreműködtek, közvetítettek a Porta és a budai-bécsi udvar
24 Istanbul. Topkapi... E 5861. Hunyadi Mátyás Bécsben, 1488. VI. 15-én ratifikálja a 2 évre szóló békeokmányt.; Uo.: E 8568.
Hadzsi Zaganosz török követ jelentése erről II. Bajezidhez, é.n. (1488) (OL Filmtár, uo.); Gökbilgin, T.: Korvin .. . 1958. 369-390.
o.; Hazai Gy.: A Topkapu .. . 286-295. o.; Fisher, S. N.: The Foreign . . . 1948. 32-48. o.; Káldy-Nagy Gy.: Nagy . . . 1980. 238. o.;
Kalic,].: Beograd . . . 1967. 199-200. o.; Gökbilgin, T.: Edirne ve Pa§a livâsi. Istanbul, 1952. 109. o.; Tardy L.: Régi. . . 1983. 64-70.
o.; Nagy I. - Nyáry A.: Magyar... IV. 1878. 160-161., 396-397. o.; Fraknói V.: Mátyás élete . . . 1890. 187-203., 382-383., 298. o.;
US,: Magyarország... II. 1902. 186-216. o.; Kalit,],: Istorija .. . 1982. 451. o.; Bonfini, Antonio: Magyar történet. II. Ulászló. (Ford.:
Kulcsár Péter) = Humanista történetírók. (Szerk.: Kulcsár P.) Bp., 1977. 162-163. o.; Gál deák 1488-as portai követ kilétével kap
csolatban felmerült Kecheti Gál deák (1467, 1472) kincstári hivatalnok, kassai harmincados neve (Kubinyi András: A kincstári sze
mélyzet a Xy. század második felében. = Tanulmányok Budapest múltjából, XII. Bp., 1957. 33., 44. o. és 156. j.), viszont megálla
pítható, hogy ő a délvidéki eredetű, magyar-török-hercegovinai-boszniai-raguzai és Crna Gora-i kapcsolatokkal rendelkező Garai
Gál deákkal azonos. Gál deák portai követségéről, a Garaiakról és a velük rokon Kishorváth-Hlapčič (Hlapsith) János 1489-es követ
ről 1.: Istanbul. Topkapi... E 5.861. (1488), Hazai Gy.: Urkunde... 1965. 142-145. o.; Ut.: A Topkapu . . . 1955. 294. o. és 46. j . ;
Fenyvesi L: Corvin János csontmezei veresége I—III. = Dunatáj (Szekszárd), 1988. 11. évf. 3. sz. 53., 56-58. o., 4. sz. 53. o., 1989. 12.
évf. 1. sz. sajtó alatt.
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diplomáciai kapcsolatainak megteremtésében. Jellemző, hogy nemcsak a despota, hanem még
a király, az országbíró, a smederevói szandzsákbég, a havasalföldi vajda és a szultán is a bevett
diplomáciai nyelven, a szerb-bolgár, szláv-cirill írásmóddal bonyolította le levelezéseit. Maga
Mátyás király is értette a szlávok akkor még egymáshoz eléggé hasonló nyelvét, de arról nincs
tudomásunk, hogy írni is tudott volna cirill betűkkel. Valószínűnek tűnik, hogy törökföldi
szerb levelezését az udvarában működő Vuk Kulučegovič kancellista bonyolította le, aki a
smederevói szandzsákbég megbízottjaként igen fontos katonai és politikai információkat szol
gáltatott a Porta részére. Szerb nyelvű leveleiről török telhiszeket (kivonatokat, részletes össze
gezéseket) készítettek a szultánnak, melyek máig fennmaradtak. Kívüle - mint Hadzsi Zaganosz példája mutatja - maguk a mindenkori török követek is részletes beszámolókat készítet
tek a Porta számára, melyek úgyszintén igen értékes adatokat tartalmaztak a kül- és belpolitiká
ról, a hadieseményekről, a király és a királyi tanács tevékenységéről, sőt például egy francia
követség érkezéséről is.
Ennek analógiájára - no meg a XVI-XVII. századi helyzetre tekintettel - alighanem okkal
feltételezhetjük, hogy hasonlóan járhattak el Magyarország portai követei és futárjai is. A dip
lomáciai közvetítők közül név szerint megemlíthetjük Vuk Brankovič szerb despota - 1481
táján boszniai bán - hasznos szerepét, továbbá Báthori István országbíró, erdélyi vajda és szé
kely ispán, Tepelus havasalföldi vajda, Nagy István moldvai vajda, Kinizsi Pál temesi ispán,
délvidéki főkapitány, valamint a két Mihál-oglu testvér: Ali és Szkander bégek, smederevói
parancsnokok s Juszuf itteni szandzsákbég nevét is.
1481-1483 között többször járt követségben a despotánál Murád csaus Ireg (írig) és Kölpény (Kupinovo) várkastélyaiban, illetve a budai királyi udvarban Báthori országbírónál is.
Hasznos szolgálatokat végzett Vuk despota udvari papja, a művelt egyházi író, Jovan pópa is,
aki Smederevót és Sztambult egyaránt többször megjárta az 1480-as években, jobbára Murád
kíséretében. Ekkor járt a Portán Czobor Imre féltestvére, Mihály is. Jaksith Demeterről 1482ből még csak Raguza térségéből hallunk, de szinte bizonyosra vehető, hogy valaminő török
balkáni küldetésben járt e speciális „diplomáciai támaszponton". Az 1480-as évek második har
madában a kalocsai érsekség javainak adminisztrátora, Lábatlani Gergely is többször megfor
dult a Portán. O régi török szakértő volt, először még az 1444-es várnai csatában esett oszmán
hadifogságba, igen fiatalon, majd másodszor Szilágyi Mihály balvégzetű 1460-as pósafői ütkö
zetében.
Az említetteken kívül néhány más követ nevét is megőrizték a korabeli iratok. 1486-ban
Bajnai Both János - Lábatlani Gergely unokaöccse - hozott salvus conductust a Portára
készülő Jaksith Demeternek. Őt elkísérte Sztambulba Lábatlani Gergely és Paksy Mihály is.
Lábatlani a hrussói váruradalmat kapta Bars megyében Mátyás királytól hűséges törökföldi
szolgálataiért, káraiért, a megpróbáltatásokért. Valamikor az 1480-as években járt a Portán
Mátyás követeként Révay István is. 1482. január 28-án már a raguzai kormány is értesült arról,
hogy Novi fellegvárát feladta a magyar helyőrség Ajasz hercegovinai szandzsákbégnek. A kapi
tuláltak érdekében Palmotič és Pučič raguzai megbízottak, továbbá a pasa embere, Ferhád voj
voda közvetített a dalmát városállamban, melynek Kistanácsa 3 bárkát küldött Herceg-Novihoz a magyarokért. Február l-jén át is hajóztatták a maroknyi túlélőt Raguzába, ahol a rektor
és a Kistanács megajándékozta őket, Mátyás királyt pedig külön futárral tájékoztatta az esemé- 94 -

nyékről. 1484 kora tavaszán egy Szülejmán nevű követ vitt hírt a török-magyar béketárgyalá
sokról a dalmát kereskedőköztársaságba.
Az év nyarán II. Bajezid szultán egy „Bayolis" (Bajezid?) nevű csaust küldött a két elfoglalt
moldvai vár, Kilia és Akkerman alól Mátyáshoz Budára, aki saját követével küldte vissza őt a
török táborba, tiltakozva a békeszegés ellen. 1482-1484 között a magyar segítséggel trónra
került Vlad Çalugerul havasalföldi vajda is többször közvetíteni próbált a béke érdekében a
Porta és Buda között. S bár leveleiben önmagát a király szolgájának és Báthori országbíró fiá
nak nevezte, ez nem akadályozta meg abban, hogy minden alkalommal támogassa a Moldva és
Erdély ellen vonuló oszmán hadakat. A kis román ütközőállam függetlensége ekkor már telje
sen illuzórikussá vált, mint ahogy 1489-ben Moldva is kénytelen volt behódolni II. Bajezidnek,
mivel az előző évben IV. Kázmér lengyel uralkodó szintén fegyverszünetre lépett a szultánnal.
Tudjuk, hogy 1485 elején Szülejmán bég járt követségben Mátyásnál osztrák földön, akivel a
király ugyancsak elküldött egy magyar diplomatát a szultán csökmei nyaralójába, majd Drinápolyban megerősítették a békét.
Különösen megélénkültek a követjárások 1486-1487 folyamán a két hatalom között, mely
ről Jaksith útjával kapcsolatban már szóltunk. Az említetteken kívül még tudjuk, hogy i486
elején Mátyásnál járt Bécsben Haszán török követ, aki az 1510-es években zvorniki szandzsák
bégként működött. Nehezen ellenőrizhető információk szerint ez a Haszán bég 1487 tavaszán
is megfordult a magyar uralkodó bécsújhelyi ostromtáborában, i486 júniusában egy négy fős
lovaskísérettel rendelkező török követ tárgyalt Budán. Ez nem lehetett azonos Szülejmán bég
gel, mert ő, útban hazafelé a Portára, Juszuf smederevói szandzsákbég jelentése szerint még
júniusban szerencsésen visszaért Budáról az észak-szerbiai török bázisra. Juszuf ekkor már
tudta, hogy Jahsi Dimitri" is készül Sztambulba. Jellemző, hogy e szerb-magyar követ elindu
lása előtt, még i486 nyarán elkérte a bégtől Semendiréről Nalbend („patkolókovács") Ali fel
csert azzal az ürüggyel, hogy az egyik lesántult lovát kívánja meggyógyíttatni vele. S aztán
Nagylakon jó alaposan kivallatta Alit nemcsak a szendrői állapotokról, hanem általában a Por
táról és a törökökről is, majd bántadanul visszaengedte a béghez.
A budai udvar török diplomáciájához tehát a sokoldalú előzetes információszerzés éppen
úgy hozzátartozott, és a szultáni vezetés is hasonló módon járt el. 1487-ben Bécsben tárgyalt
Mátyással Kaitbaj egyiptomi mameluk szultán követe, a jeruzsálemi pátriárka is. Ez évben a
király egy feltehetően szláv vagy görög származású diplomatát küldött II. Bajezidhez, akit
„Kosztadin Halb" néven említ a szultán. Hunyadi Mátyásnak a bécsújhelyi táborból 1487.
június 25-i levele szerint, melyet a szultánhoz intézett, Ali bég tárgyalt nála a Porta részéről.
Mindezenközben nem szüneteltek az egyéb keleti követjárások sem. Például 1485 nyarán
három magyar nemes fordult meg két szolgájával a perzsa sah udvarában, akiket Mátyás kül
dött, bizonyára törökellenes céllal. Az 1480-as évek elejétől Kaitbaj egyiptomi mameluk szul
tánnál is évente megfordultak a magyar uralkodó diplomatái, akik hajón keltek át Raguzából
Alexandriába a Földközi-tengeren. Nevük nem ismert, de tudjuk, hogy egyikük visszafelé
elhalt a hajón 1488 második felében, s a vele tartó öccse is kénytelen volt Raguzában partra
szállni, mert megbetegedett. Az őket szállító velencei hajó kapitánya magával vitte a diplomá
ciai levelezést tartalmazó ládát, melyet a következő évben a köztársaság kormánya sértetlenül,
lepecsételt állapotban adott át Mátyás odaküldött emberének. Lehetséges, hogy a dalmát
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„Velence", Raguza - Narentával szomszédos - hercegovinai területén, Koš magyar palánkvár
mellett évtizedeken át fontos szerepet játszó Vlatkovic magyar vazallus szerb família két tagja
járt 1486-ban Egyiptomban, mert a nemzetség fejéről, Ivaniš vojvodáról tudjuk, hogy éppen
ekkortájt hunyt el, de két öccse, Žarko és Tadije jóval túlélték őt. (Ez az Ivaniš „Hunski" humi, hercegovinai - vajda járt különben Mátyás követeként már 1473-ban is a szultánnál
követségben egyik testvérével, alighanem a legaktívabb Žarkóval, aki még pár évvel a század
forduló előtt is állhatatosan küzdött a török ellen, hol magyar, hol velencei zsoldban.)
1485-től megélénkült Mátyásnak a pápához, Nápolyba, más olasz államokhoz, Rhodoszra
és Franciaországba irányuló diplomáciai offenzívája is a házi őrizetben tartott török trónköve
telő, Dzsem herceg megszerzése végett, mert az udvarában élő Bajezid szultánfi már nem kép
viselt semmilyen értéket. E célból sok kiváló diplomatája utazott az említett országokba, mint
például Filipecz János váradi püspök, kancellár Franciaországba, Drágfi Tamás személynök
Rómába, Kétházi Pál pedig a rhodoszi johannita lovagrend nagymesteréhez 1487-ben, de erő
feszítéseiket nem koronázta siker. Egyes információk szerint még az egyiptomi mameluk szul
tánnál, Kaitbajnál is részben emiatt jártak Mátyás diplomatái, mert a trónkövetelő szultánfi
anyja, neje és gyermekei különben is Kairóban éltek. 1483-1488 között Dzsem magas rangú
török párthívei közül is több bég és pasa fordult meg Budán, de nevüket nem jegyezték fel.
Említésre érdemes, hogy a drinápolyi elszámolások szerint továbbra is a szultáni kincstárból
fedezték a birodalomban megforduló magyar követségek napi költségeit, illetve ajándékait is.
Olykor nemcsak ruhák, díszes kaftánok, hanem egzotikus állatok is eljutottak Mátyáshoz: pél
dául 1485 tavaszán Haszán bég 24 tevét vitt neki Sztambulból. A magyar uralkodó ezek hátán
szállította Bécsbe saját kincstárát, amidőn színpompás bevonulását tartotta az újonnan elfoglalt
császárvárosba. Két év múlva újabb tíz tevével ajándékozta meg őt II. Bajezid.
Láthattuk, hogy még a török-magyar békeokmányban is rögzítették a katonai intendánsok
szabad járás-kelését, fegyvervásárlását egymás országaiban. Ez azonban természetszerűleg csak
a békeállapot idejére vonatkozott, olyannyira, hogy Mátyás még Erdélyből, jelesül Brassóból is
csak akkor engedélyezte fegyverek kivitelét a török vazallus Havasalföldre, ha éppen viszony
lag jobb kapcsolat alakult ki a hintapolitikus román vajdával, s nem fenyegetett mohamedán
támadás veszélye sem. Érdemes még kiemelni két fontos mozzanatot Vuk Brankovič emigráns
szerb despota, jajcei bán által 1482-1483 folyamán irigi és kupinovói várkastélyaiból közvetí
tett török-magyar diplomáciai tárgyalások menetéből. Egyfelől azt az 1460-as évek közepe óta
már többször is előbukkant tényt, hogy a súlyos helyzetbe kerülő, kétfrontos harcba keveredő
szultáni vezetés ismét felajánlotta Semendire (Smederevo, Végszendrő) és Szerbia nagy részé
nek átengedését - meglehet csak taktikai fogásból, időnyerés végett -, amennyiben átadják
érte cserébe a boszniai báziserődöt, Jajcét, s szabad utat engednek nyugat felé a Magyar
Korona délszláv határterületein keresztül III. Frigyes és Velence tartományai felé. A magyar
kormányzat azonban ezúttal is elutasította ezeket a feltételeket, bár valószínűleg másképpen
reagáltak volna, ha a szultán nem veti fel Jajce és a környező boszniai tartomány átadását. (Ne
feledjük el, hogy Mátyás már az 1470-1480-as években is rendkívül megkönnyítette a török
portyázó seregek átvonulását déli országrészein az ellenséges osztrák és velencei területek ellen,
s például az 1488-as békeegyezmény is csak a király előzetes engedélyéhez kötötte az ilyen
katonai akciókat, melyeket a törökellenes keresztes hadjáratok keresztény ideológiájával rop
pant nehezen lehetett igazolni),
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Nem véleden tehát, hogy Velence, a csázsár, sőt a lengyel király is törökbarátsággal, a szul
tánnal való lepaktálással, ráadásul katonai szövetségkötéssel, együttműködéssel vádolták
Hunyadi Mátyást, mely ugyan ilyen kiélezett, túlzó formában semmiképpen sem felelt meg a
valóságnak, de kétségtelen, hogy a mélyben, a kulisszák mögött azért voltak bizonyos csírafor
mái - legalábbis a hallgatólagos jóváhagyás, eltűrés viszonylatában. Katonai együttműködés
tehát nem volt a Porta és Buda között, de Mátyás megkönnyítette a török portyázó alakulatok
viszonylag szabad átvonulását országa délszláv határbánságain, továbbá a Dráva völgyén át
nyugatra, s ezzel veszélyes precedenst teremtett, melynek levét leginkább a Jagellók Magyaror
szága itta meg, bár már az Ő kormányzata is megsínylette több alkalommal, főleg az
1470-1480-as évek fordulóján. Mátyás török katonapolitikájának és diplomáciájának e nem
elkerülhetetlen negatívumára feltédenül rá kell mutatnunk anélkül, hogy különösebben eltú
loznánk azt.
A másik tanulság, mely a Vuk despota által közvetített fegyverszüneti tárgyalásokból kihü
velyezhető, inkább katonapolitikai, biztonságtechnikai szempontból érdemelfigyelmet,mivel
e tekintetben olyan mélységekig kalauzol el bennünket, aminőkről még a török-magyar béke
kötésekkel kapcsolatban ránk maradt okmányok sem tájékoztatnak.
Természetesen az sem véletlen, hogy mindezek éppen Vuk despota l483-as levelében
maradtak fenn - melyet különben a magyar végek egyik leghírhedtebb „ostorához", Miháloglu Ali smederevói szandzsákbéghez intézett, aki mintegy hat évtizedig harcolt ellenünk, s
csak az 1510-es években hunyt el Sztambulban -, mivel az emigráns szerb trónkövetelő (aki
persze csak afféle „címzetes'' fejedelemnek számított, hiszen voltaképpen Mátyás határőrtisztje
ként tevékenykedett) nemcsak a magyar állam déli hadszíntereinek kiváló ismerője volt,
hanem az észak-balkániaknak is, mivel 1464 második feléig a szultánt szolgálta fegyverével a
budai kormányzat ellen, majd ezt követően is gyakran összecsapott II. Mehmed és II. Bajezid
seregeivel a török által megszállt Szerbiában és Boszniában.
A dél-magyarországi és észak-balkáni hadszínterek, benne a leginkább érintett határtérségek
viszonyaival egyaránt alaposan tisztában levő szerb hadvezérfigyelemreméltóbiztonsági zónát
vázolt fel Ali bég számára annak érdekében, hogy e vonatkozásban is körvonalazzák a mindkét
fél számára elfogadható kompromisszum néhány alapvető konkrétumát.
A despota - minden bizonnyal Mátyás instrukcióival teljes összhangban - azt javasolta a
bégnek, hogy a békeszerződésben tételesen rögzítsék: egyik oldalon se vezethessék a főerőket
túlságosan közel a határvidékekhez. Indítványa szerint a törököknél Krusevácig, a magyarok
nál pedig Szegedig vonulhassanak csak a szárazföldi csapatok. Ugyanígy, a török hajók és
naszádok ne haladhassanak tovább Smederevónál, illetve magyar részen Futaknál és Szalánkeménnél (Slankamennél). S bár a török-magyar békeokmányok ilyen aprólékos részleteket ter
mészetszerűleg nem tartalmaztak, de úgy tűnik, 1484-től többé-kevésbé mindkét fél betartotta
a vázolt biztonsági zónával kapcsolatos tilalmakat.
25 L. az 1., 7. és 22-24. jegyzetet, továbbá: Ménage, V. L.: The Mission of an Ottoman Secret Agent in France in i486. = journal
of the Royal Asiatic Society. London, 1965, 112-132. o., Juhász László: Mátyás király Bécsben. München, 1985. 34., 54. o.; Hazai Gy.:
Remarques sur les emprunts turcs des langues sud-slaves. = Studia Slavica, VII. 1961. 97-138. o,; US.: Kam njaki väprosi na osmansko-turskite zaemski v južnoslavjanskite ezici. = Uo.: IX. 1963. 387-391. o.; Vő.: A bulgáriai cirill betűs török emlékek problémái.
Kandidátusi disszertáció kézirata. (Bp.) 1959. 321. o. = MTA Kézirattár, D 869.; Gerézdi Kabart: A magyar világi líra kezde-
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Ennyi az, melyet e tanulmány keretében föl lehetett vázolni a magyar-oszmán-török (bal
káni) diplomáciai érintkezésekről Mátyás király haláláig. Kétségtelen, hogy a mostoha forrásvi
szonyokból, a téma elhanyagolt voltából és a sokfelé szétszóródott adatforgácsok felkutatásá
nak nehézségeiből fakadóan számos problémát még egyáltalán nem, vagy csupán felületesen,
analógiák és hipotézisek segítségével lehet érinteni. Annyi azonban már ebből a vázlatos
összegzésből is kiderül, hogy Mátyás Magyarországa igen komoly szervezeti keretekkel, kiala
kult formákkal és eszközökkel rendelkezett a török-balkáni diplomáciai kapcsolatok területén.

tei. Bp., 1962. 38-59. o.: Gergely énekeJaksics Demeter veszedelméről; Ottó].: Mátyás küldiplomáciája. Bp., 1884.; Nagy 1. - Nyáry
A.: Magyar . . . I-IV. Bp. 1876-1878. passim; Thallóczy L: Frammenti. .. Trieste, 1911-1914. I—III. passim; Kalü,].: Istorija . . . II.
1982. 413-420. o.; Kalit-Mijuškovic, ].: Beograd .. . 1967. 200-218. o.; Horváth M.: Magyarország .. . III. 1871. 97-98. o.; OL DL
19.197. Retz, i486. X. 24. Mátyás király a Bars megyei Hrussó váruradalmát adja zálogbirtokként Lábatlani Gergely portai követnek;
Vámbéry Ármin: Mátyás király követei Perzsiában. = Mátyás király emlékkönyv. (Szerk.: Márki Sándor.) Bp., 1902. 105-107. o.;
Tardy L.: Perzsia és a Nyugat Mohács előtt. = Századok, 1977. III. évf. 4. sz. 728-734. o.; Thúry József: Ki volt a vak török császár?
= Uo. 1893. 27. évf. 840-849. o.; Čirkovič, S. ; Jakšic Dmitar. = Enciklopedijajugoslavije, IV. Zagreb, 1957. 451. o.; Hammer,].:
Geschichte... II. 1828. 285-296. o.; Zinkehen, J. W.: Geschichte... II. 1854. 500-501. o.; Iorga, N.: Geschichte... IL 1909.
257-262. o.; Babinger, F.: „Bajezid Osman" . . . 1951. III. 349-388. o., US.: Míkhal-Oghlu = Enzyklopaedie des Islam, Lieferung 45.
Berlin, 1932. 568-570. o.; Zirojevil, Olga: Smederevski sandžakbeg Ali-beg Mihaloglu. = Zborník za istoriju 3. Novi Sad, 1971. 9-27.
o.; US.: Grad Kulié. = Vojnoistorijskiglasnik, god. XVIII. broj 3. Beograd, 1923. 61-76. o.; Fraknói V.: Mátyás diplomatái.. . 1898.
145-151. o.; Nehring, K.: Matthias. . . 1975. 184. o. és 325. j.; US.: Mátyás. . . 1978. 427-440. o.; US.: Magyarország. . . 1983. 6-8. o.;
US.: Angaben zu einer unveröffentlichten Kopie eines Registers aus der Kanzlei von Matthias Corvinus. = Levéltári Közlemények,
1972. 43. évf. 1. sz. 85-96. o.; US.: Quellen zur ungarischen Aussenpolitik in dee zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts I. = Uo. 1976.
47. évf. 1. sz. 87-120. o.\ 2. sz. 247-268. o.; Božie, L: Dubrovnik . . . 1952. 214-215. o.; Thallóczy L.: Bosnyák . .. 1909. 526-529. o.;
OL Mikrofilmtár, 30.173-30.174 doboz: Karl Nehring-gyűjtemény; Brno. Universitni Knihovny. MK 9. Mikulovsky rukopis: Relationes Italice, Regionum diversarum conditiones complectentes, a legatis Venetotum descriptae, fol. 210r-283r: 123 db levélmásolat
Mátyás király kancelláriájáról (l478. VII. 12.-1482. X. 13.), melyekből kb. 70 a közöletlen; Wien. Öst. Natb. Hand. Cod. SN 1912.
43-44. fol. („Bayolis" csausról) = Uo. 30.173. doboz; Knoll, Paul W.: Poland as Antemurale Christianitatis in the Late Middle Ages.
= The Catholic Historical Review, 60., 1974. 381-400. o.; Gröblacher, Johann: König Maximilians I. erste Gesandtschaft zum Sultan
Bayezid IL = Festschrift Hermann Wiesflecker. Graz, 1973- 73-80. o.; Bóka Eva: Európa és a törökök (Válogatás a török birodalom
megdöntésére született 16-17. századi tervekből) = Világtörténet, 1983. 2. sz. 83-104. o.
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László Fenyvesi
H U N G A R I A N — T U R K I S H DIPLOMATIC CONNECTIONS
U P TO THE DEATH OF KING M A T T H I A S
Summary
W h e n K i n g M a t t h i a s a c c e d e d to t h e H u n g a r i a n t h r o n e t h e d i p l o m a t i c c o n n e c t i o n s
b e t w e e n Hungary, a n d t h e T u r k i s h E m p i r e h a d t r a d i t i o n s of m o r e t h a n h u n d r e d
y e a r s . K i n g M a t t h i a s a s p i r e d to s u p r e m a c y over C e n t r a l E u r o p e — t h i s w a s e q u a l to
t h e c r o w n of t h e Holy R o m a n E m p i r e — a n d , by h i s c o n q u e s t s in t h e S o u t h a n d West,
h e f o r m e d a c o u n t r y w h i c h w a s s t r o n g e n o u g h m i l i t a r i l y to c r e a t e a n e q u i l i b r i u m of
p o w e r s w i t h t h e T u r k i s h E m p i r e , t h e m o s t d a n g e r o u s e n e m y of t h e H u n g a r i a n S t a t e .
T h i s s t u d y deals w i t h t h e specific w a y s a n d m e t h o d s of t h e c o n t e m p o r a r y d i p l o m a c y
w i t h t h e u s e of a g r e a t n u m b e r of a r c h i v a l sources.

Läszlö Fenyvesi
UNGARISCH—TÜRKISCHE DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN
BIS ZUM TODE VON KÖNIG MATTHIAS
Resümee
Zur Zeit der Thronbesteigung von Matthias blickte die ungarisch-türkische
zwischenstaatliche Berührung auf eine Vergangenheit von mehr als einem Jahrhun
dert zurück. Matthias, der um die mitteleuropäische Hegemonie und — was damit
gleichwertig war — um die deutsch-römische Kaiserkrone ins Feld zog, schweißte
durch seine Eroberungen im Süden und Westen ein Land zusammen, das — venngleich um den Preis eines ewigen Eiertanzes — aufgrund seiner gerade durch die
Expansion zugenommenen militärischen Stärke ein relatives militärisches Gegen
gewicht zum gefährlichsten Gegner des ungarischen Staates, dem osmanisch-türkischen Reich, bilden konnte. In dieser Studie wird die eigenartige diplomatische
Tätigkeit der Epoche aufgrund vieler, oft schwer zugänglicher Quallen überblickt.

Ласло Феньвеши
ВЕНГЕРО-ТУРЕЦКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ДО
МОМЕНТА СМЕРТИ КОРОЛЯ МАТЬЯША
Резюме
Венгсро-турецкие межгосударственные сношеноя располагали уже более чем ве
ковыми традициями. Вступивший в борьбу за вегемонию в Центральной Европе —
и что однозначно этому за германоримскую императорскую корону — Матьяш бла
годаря своим завоеваниям на юге и на западе — создал такую державу, которая
ценой непрерывных дипломатических лавирований, опираясь на свою армию, ок
репшую и выросшую именно в завоевательных походах, сумел добиться относитель
ного военного равновесия в отношениях с самым грозным противником венгерского
государства Османской Турецкой империей. На основании множества зачастую труд
но доступных источников автор статьи дает обзор своеобразной дипломатической
деятельности эпохи.
/
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G. HÉRI VERA

HUNYADI MÁTYÁS ÉRMEI
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN
Magyarország történelmének egyik csúcspontját érte el Hunyadi (Corvin) Mátyás uralkodá
sának évei alatt. (1458-1490). Az Anjou uralkodók alatt megkezdett központosító törekvése
ket teljesítette ki, megteremtette a központosított rendi monarchiát, a pénzgazdálkodás támo
gatására épülő gazdaságpolitikával jelentős jövedelemre tett szert. A jól átgondolt, s általában
következetes gazdaságpolitika eredményeképpen nagyszabású kulturális célkitűzéseit is meg
tudta valósítani.
Hunyadi Mátyás dicsőségét és alakját szobrok, domborművek, kódexek illusztrációi, emlék
érmek őrzik.

Első típusú érem előlapja
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A királyról készített érmek három alaptípusba sorolhatók. Az első egy nagyméretű egylapú
portréérem (100. o.):
Gyöngykörben: MATHIAS REX - HUNGÁRIÁÉ körirat. A mezőben Mátyás tölgykoszorús, jobbra forduló arcképe. Kihajtott gallérú felső ruhát visel. Bronz, 84 mm, ltsz.: MNM
14/951-97. Ismeretlen itáliai mester múve.
Az érem a javakorában levő uralkodó valósághű képe. Valószínű keletkezési ideje az 1480-as
évek eleje.
A második típusú érem ugyancsak koszorús arcképet ábrázol. Előlap: sima szegély, körben:
MATHIAS REX HUNGÁRIÁÉ BOHEMIAE DALMÁT körirat. A mezőben az uralkodó
jobbra forduló babérkoszorús mellképe. A megoldás antikizáló, ruházatában is antik hatás
érvényesül. Hátlap: fent Csaba királyfi serege, az érem alsó felében egymásnak rontó zászlós
csapatok, középen, oszlopon, két pálcát tartó alak. A szelvényben: MARTI FAUT/ORI szö
veg. Bronz, 52 mm, MNM ltsz.: 147-885-50.
Az érem bizonyosan 1469 után készült, mert cseh királyi címe is rajta van. Valószínű azon
ban, hogy 1482 után készült, mert ekkor érkezik Mátyás udvarába Giovanni Dalmata, aki az
építészetben az antikizáló irányzatot képviselte, Bizonyára más művészetekre is kisugárzott a
hatása.
Mindmáig teljesen bizonytalan, hogy milyen csatára utal a hádapi ábrázolás és főleg mi a
szerepe az oszlopon álló alaknak. Az érem felső felében valószínűleg Csaba királyfi és serege
jelenik meg, az alsó rész bizonyos fokig emlékeztet Hunyadi János a gyulafehérvári székesegy
házban levő síremlékének domborműveire. Az egész kompozíció azonban bizonytalan jelen
tésű.

Második típusú érem előlapja
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A második típusú érem hátlapja

Az előlapi portréábrázolás jelenik meg a Philostratos-kódex címoldalán. A lap illusztrációi a
római pénzeken szereplő császárportrék, a bal oldali középső Mátyás arcképe. A címek felsoro
lásában szerepel az AUSTRIAE DUX méltóság is. Minthogy Mátyás Bécset 1485-ben ostro
molta sikerrel, a kódexben szereplő kép 1485 után keletkezhetett, az érem viszont ez év előtti
időben kellett, hogy készüljön.
A második típusú éremről számtalan öntvény készült, különböző fém variációkban (ezüst,
aranyozott ezüst, aranyozott bronz).
A második típusú érmek sorába tartozik egy hibrid érem, mely Gian Christoforo Romano
múve. Előlap: sima szegély, körben: MATHIAS REX HUNGÁRIÁÉ BOHEMIAE DAL
MÁT felirat, Mátyás koszorús, antikizáló, jobbra forduló portréja. Hátlap: sima szegély, kör
ben: (az előlaptól eltérő betűtípussal) CASTITATI VIRTUTIQ INVICTAE felirat. Baloldalt
ruhátlan ülő női alak, egyik kezében pálmaág, másikban botra tekeredő kígyót tart, előtte
datolyafa. Bronz, 48 mm, MNM ltsz.: R.II. - 116.
Gian Christoforo Romano szobrász, ötvös, érmész, gemmavéső művészként tevékenyke
dett Aragóniái Ferdinánd udvarában 1491 és 97 között. Ezután Mantuába ment, ahol Aragó
niái Izabelláról mintázott érmet. EJőlapján az özvegy hercegnét ábrázolja, hátlapján az előbb
ismertetett hátlapi megoldást. Az érem valószínűleg 1500 körül keletkezett. Romano megmin
tázta Mátyás özvegyét, Aragóniái Beatrixot is, előlapján a márványdomborműről ismert, telt,
fátyolos királynét ábrázolva, hátlapján a ruhádan ülő női alakot.
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Tekintve a Mátyás-érmen látható kétféle betűtípust, valamint, hogy az elő- és hátiap éles
sége, részletessége feltűnően nem egyezik, nagy valószínűséggel lehet állítani, hogy Romano
egy meglevő Mátyás-éremről öntötte az előlapi portrét, és saját, eredeti modelljéről öntötte
hozzá a hádapot. További bizonyíték lehet arra, hogy nem összetartozó elő- és hádapot öntött
eggyé Romano: a legkorábbi érem, az Izabellát ábrázoló hádapján levő körirat és allegória a
hercegné legyőzheteden szeplődenségét és erényességét dicséri. Nem valószínű, hogy ez meg
felelne a mátyási életút sommázására. Romano még 1489-ben, magyarországi tartózkodása
alatt készítette el a híres páros márványdomborműveket, s valószínű, hogy később az özvegy
és dicsőségét vesztett Beatrixnak szánta az érmet.
A két említett érem később több Corvin-kódex Mátyást ábrázoló illusztrációjának lett a
modellje. Az egylapú nagyobb méretű érem nyomán készült pl.: a Brüsszeli Missale miniatúrája, melyet Attavante illusztrált. A kisebb méretű érem volt a modellje pl.: a Hieronymuskódex és a már említett Philostratos-kódex arcképeinek.
A harmadik típust egy kisméretű, szembe néző portrét ábrázoló érem képviseli. Előlap:
fonottdíszes szegélyben: MATTH:HUN:COR:PANNONIAE:BOH körirat, a mezőben a
király szembe néző arcképe, hosszú dús hajjal; öltözete mellvért. Lent: AETA:48. Hátlap:
fonottdíszes szegély, négyszögletes kartusban: CAESARÉ MA/GNA MUHI VICTO:/
THRACUM:TY/RANNIS:MAIOR/APOLLINEA GLO/RIA PARTA TU/BA EST
ANNO/MCCCCLXXXXVI felirat, lent pajzsban a hollós címer. Arany, 34 mm, 3,87 g, Severin Brachmann műve, MNM ltsz.: 83/934-3. Több, utánöntéssel készült fémvariánsa van.
Mintázása, de a rajta látható portrémegoldás is bizonyítja, hogy nem az itáliai kultúrkörhöz
tartozó érmész műve.
Georg Stein, Mátyás lausitzi és sziléziai kormányzója, Bécs elfoglalása után Bautzenban, a
Burg Ortenburgban, kaputornyot építtetett. Ennek dísze egy, a trónoló Mátyást ábrázoló szo
bor volt. A szembe néző szobor arcának hiteles mása került az éremre.
Voltaképpen e három éremtípus képviseli a király életében született műveket. A későbbi
évszázadok során többnyire ezek másolatai, valamint az ugyancsak sokszorosítható metszetek
voltak azok az eszközök, melyek révén hiteles arcképét meg lehetett őrizni.

u
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Vera G. Héri
MEDALS OF KING MATTHIAS FROM THE
COLLECTION OF THE HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM
Summary

•

King Matthias continued the process of centralization, started by the Angevin
kings on the Hungarian throne. He created a centralized feudal monarchy; his
determined economic policy brought about considerable incomes, so he could realize
his objectives in the field of culture, too. His glory — and his figure — is comme
morated by a number of statues, reliefs, paintings, illustrations in books and by medals.
This short essay treats three of the contemporary medals from the collection of the
Hungarian National Museum, which show the portrait of the king. Each of them are
archetypes of later specimens.

Vera G. Héri
DIE MÜNZEN VON MATTHIAS HUNYADI IN DER SAMMLUNG
DES UNGARISCHEN NATIONALMUSEUMS
Resümee
Die von den Anjou-Herrschern eingeleiteten zentralisierenden Bestrebungen wurden
von König Matthias zur Entfaltung gebracht. Er schuf die zentralisierte ständische
Monarchie, kam durch seine zielbewußte Wirtschaftspolitik zu bedeutenden Ein
nahmen und komm te somit auch seine kulturellen Zielsetzungen verwirklichen.
Sein Ruhm und seine Gestalt wurden durch viele Statuen, Reliefe, Gemälde.
Kodexillustrationen und Gedenkmünzen bewahrt. In dieser Studie werden drei von
den zeitgenössischen Gedenkmünzen behandelt, die das Proträt des Königs zeigen
und sich in der Münzsammlung des Nationalmuseums befinden. Jede von ihnen ist
das Vorbild und der Grundtypus späterer Stücke.

Верп Г. Херн
МЕДАЛИ МАТЬЯША ХУНЬАДИ В КОЛЛЕКЦИИ
ВЕНГЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
Резюме
Король Матьяш довел до конца стремления из династии Анжу, направленные на
централизацию власти. Он создал централизованную сословную монархию. Благо
даря проводимой им целенаправленной экономической политике король располагал
большими доходами, на основе чего ему удалось осуществить свои целеустремления
в области культуры. Облик короля Матьяша и его слава были увековечены в скульп
турах, на картинах, барельефах, иллюстрациях кодекса и медалях. В настоящей
статье описываются три медали, хранимые в нумизматическом отделе Националь
ного Музея. Каждая из этих медалей в дальнейшем послужила прототипом и прооб
разом для дальнейших работ, изображавших короля Матьяша.
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VESZPRÉMY LÁSZLÓ

MAGYAR VONATKOZÁSÚ FORRÁSOK OTRANTO OSTROMÁRÓL
(1480-81)

Otranto török megszállás alóli felszabadításának 400. évfordulójáról Óváry Lipót emlékezett
meg a Századok 1881. évi kötetében Az itáliai történészek, helytörténészek megemlékeztek az
esemény 500. évfordulójáról is, és ebből az alkalomból számos olyan egykorú, vagy közel egy
korú forrást közöltek, melyet korábban a magyar kutatás még nem hasznosított.
így Óváry 1881-ben még csak Laggetto krónikájáról tudott, ami gyakorlatilag azonos Bonfini ismereteivel. A közlemények eddig általában őt vettékfigyelembe,noha Laggetto ponto
sabb adatokat használt. Bonfini ugyanis 2000 fős magyar kontingensről tesz említést, ami min
denképpen túlzó lehet. Magyar Balázs mellett Nagy Jánost is vezérként említi, noha így a for
rásokban csak Magyar Balázs neve fordul elő. Bonfini távoli olvasmányok, vagy visszaemléke
zések alapján dolgozhatott, amit a kronológiára tett megjegyzése is mutat, tudniillik - pontat
lanul - arról ír, hogy 1481-ben, nem sokkal a magyarok megérkezése után, augusztus 15-én
foglalták vissza a várost.
Velence és a törökök között 1479 januárjában Istanbulban békével zárult az 1463 óta tartó
háborúság. Velence tartózkodó magatartását gyakorlatilag mindvégig a törökökkel való békére
törekvés motiválta, illetve az itáliai, belső erőviszonyok. Az úgynevezett toszkán háború során
1480 márciusáig Ferdinánd nápolyi király a pápai oldalon, majd Velence és a pápai állam szö
vetségével szemben lépett fel, Firenze, Ferrara és Miláno mellett. Ennek során Ferdinánd fia,
Alfonz kalábriai herceg június végén sienai területre nyomult be, majd július 25-én ismét
megújították a szövetséget. A sors iróniája, hogy a pápának, IV. Sixtusnak az itáliai herceghez
címzett levele egy nappal a török partraszállás előtt kelt,figyelmeztetveebben az Apulia partjai
előtt gyülekező török erőkre, Raguza és Rodosz fenyegetett helyzetére.
Otranto mellett a török expedíciós erők Gedik Ahmed pasa vezetésével július 28-án száll
nak partra. Az időpontot egykorú követi jelentések egybehangzóan igazolják. A törökök lét
számadatait egy 1481-82 fordulója táján keletkezett nápolyi jelentés őrizte meg: 100-nál is

1 Óváry L: Otranto fölszabadításának 400. évfordulójára - Századok, 15 (l88l) 493-498. o.
2 Gli umanisti e la guerra otrantina. Testi dei secoli XV et XVI. A cura di Lucia Gualdo Rosa, Isabella Nuovo, Domenico Defilippis. Intr. d. Francesco Tateo. Bari, 1982. (Nuova Biblioteca Dedalo, 5.) és Otranto, 1480. A cura di Alessandro Laporta. Lecce, 1980.
A folyóiratcikkekre 1. a további jegyzeteket.
3 Bonfini: Rerum Ungaricarum'Decades 4., 6., 116., 118., 121. (Ford.: Geréb László) Bp., 1959. 271-272. o. és Symposion de virginitate et pudicitia coniugali 2,28-41. és további említések (Ford.: Muraközy Gyula) Bp., 1985. 186-189. o. Megjegyzendő egy tévesen
fordított helye 3. 965., (ford. 206. o.), ahol a fordításból az derül ki, mintha Balázs Mátyás vezetésével kelt volna át!
4 A történeti háttérre 1. Setton, Kenneth M.: The Papacy and the Levant (1204-1571) Vol. 2. Philadelphia, 1978. 314-380. o.
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több gálya és vitorlás, 16 ezer gyalogos, 400 lovas, 9 nagy kaliberű ágyú és 400 egyéb tűzfegy
ver. 14 napi ágyútűz után, augusztus 11-én hatoltak be a városba és foglalták el azt. (l481-re,
többszöri csökkentés után, a török létszám 2-4 ezret tehetett ki.) Az itáliai reagálás - a belső
megosztottság ellenére - Ferdinánd nápolyi király szempontjából nem volt kedveződen, a
közvéleményt különösen a törökök ismertté vált mészárlásai és kegyetíenkedései háborították
fel. így Cristoforo Landino Dante Commedia kommentárjában a pokol énekeinél megemlíti
II. Mohamedet és az ontrantói vérengzést.
A pápai udvar ismét vállalta a török elleni hadjárat szervezését, amit végül siker koronázott,
hadba állítva egy genovai hajóhadat 1481 közepére. Ismét keresztes hadjáratot hirdettek, ezút
tal az április 8-i „Cogimur iubente altissimo" kezdetű bullával. Ám hiába hunyt el Mohamed
1481 május elején, sőt február 25-én a keresztények hiába arattak egy jelentősebb tengeri győ, zelmet Saseno mellett, az augusztus 23-án Alfonz által vezetett roham sikertelen maradt, s az
ostromlók nagy veszteséget szenvedtek. Végül is tárgyalás útján adták fel a várat a törökök
1481. szeptember 10-én. A többször is félbeszakadt tárgyalásokra Vallonában került sor, ahol a
török küldöttek végérvényesen megbizonyosodhattak a szultán haláláról és arról is, hogy
semmi remény sincsen az utánpótlásra és segélycsapatokra. A Feljegyzések tudnak arról, hogy
az egyezség megkötésénél is segédkezett egy magyar, akinek tapasztalatait hasznosíthatták
(„cum consilio de uno ungaro").
Velence magatartása az otrantói válság idején azóta is vitatott. A végletesen szembeállított
vádak helyett a szakirodalom az utóbbi évtizedekben inkább arra hajlik, hogy Velence nem
tekinthető a törökök felbujtójának az akcióra, de már egy évvel korábban tudtak a török előké
születekről s az események Nápoly-ellenes tendenciája nem volt a városállam ellenére. A törö
kök a Nápoly elleni beavatkozásra csábító hívásainak ellenálltak és semlegesek maradtak. Ez
pozitívan is igaz, az átküldött magyar kontingens is minden bizonnyal Velence hallgatólagos
tudomásulvételével hajózhatott át az Adrián.
A források közül az első hely a nápolyi levéltári feljegyzéseket illeti meg, amelyeket szeren
csére már a múlt században publikáltak. A hazai forráskiadásba mégsem kerültek bele, mivel
annál későbbi a megjelenési idejük, s a hazai kutatás sem vett róluk tudomást. Figyelemre
5 Moro, Donato: La vicenda otrantina del 1480-81 nella societâ italiana del tempo. Aspetti letterari e civili. In: Otranto 1480.
73-136. o. Az idézett adatok egykori követjelentésekből származnak, főleg d'Acello, Alfonz egyik titkárának jelentéséből. Landinóra 1.
uo. 122-123. o.
6 L. uo.: Pieri, Piero: II Rinascimento e la crisi militare italiana. Torino, 1952. 308-309. o. A május elején Otrantóhoz érkező
nápolyi sereget 10 ezer főre becsüli, a magyar kontingensben 800 gyalogost és 200 lovast említ.
7 Ferdinánd már 1481 tavaszától próbálkozott a tárgyalásos megoldással, márciusban még az is felmerült, hogy Mátyás által a
törőkkel kötendő békébe foglalja be Otranto ügyét. Panareo, Salvatore: Trattive coi Turchi durante la guerra d'Otranto. = Japigia 2
(1931) uo. 174., 180-181. o. Továbbá 1. Fossad, F.: Un giuramento turco. = Viglevanum 2 (1908)
8 Bombaci, Akssio: Venezia e ľimpresa di Otranto = Rivista Storica Italiana 66 (1954) 159-203. o.: Moro, D.: La vicenda és Zachino, Vittorio: Negoziati per la liberazione di Otranto e confidenze postume delľambasciatore turco. In: Otranto 1480. 137-147. o.
Velence semlegességének a szükségességét igazolja a Fraknói kiadta 1481 márciusi levél, amely egy magyar gálya (quedam navis)
velenceiek általi lefoglalásáról tanúskodik. 1. 10. jegyz., N o . 68., 121. o. További engedélykérelmek Velencéhez a hajózás biztosítása
tárgyában: Predelli, R.: I libri commemoriali della Republica di Venezia. Regesti, Vol. V. Venezia, 1901. 16. könyv. 167., 184. sz. Itáliá
ból érkező hajók számára: 1481. jan. 31., 1482. febr. 26. Erre utalhat a Secreti 1481. június 18-ra bejegyzett, a spanyol követnek szánt
válasz: „... i capitanii et gente venutali de Hungária in aiuto et passate per le terre et porti nostri, dove loro proprii predicano meglio
esser stati-tractati che nel proprio paexe..." f.31v
9 Monumenta Hungáriáé Historka. Magyar diplomáciai emlékek Mátyás korából, 1458-1490. 3. k. Bp. 1877. 3-5. o. Az általunk
közölt levéltári forrás kiadása Baróna, N.: Le cedole della Tesoreria dell'Archivio di Stato di Napoli dall'anno 1460 al 1504. = Archivio Storico per le Provincie Napolatane 9 (1884) 387-499. o., id.h. 415-417. o.
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méltó, hogy ezek mindenben alátámasztják Mátyás 1481. március 10-i levelében leírtakat. Fon
tosságukat az adja, hogy a levéllel szemben ezek már egy megvalósult expedíció adatairól nyúj
tanak felvilágosítást.10 Vitathatatlanná tesznek számos, a szakirodalomban pontatlanul sze
replő adatot, mindenekelőtt a kontingens létszámáról (400 gyalogos, 300 lovas) és az indítás
időpontjáról, ami így március 10 és május vége közé eshetett. A nápolyi levéltárból már
korábban publikált összeírásokban szereplő magyar katonák ezek szerint már korábban, ettől a
vállalkozástól függetlenül nápolyi szolgálatban állottak. Kiderül az is, hogy Otrantót az anconai úton érték el, az Adriai tengert - Marziano alapján - talán Ortona magasságában szelték át,
míg a visszaútra Foggia magasságában kerülhetett sor. Ezzel talán kapcsolatba hozható a raguzai évkönyvek egy bejegyzése 1481-ből: „Október 15-től elterjedt a pestis Raguzában, amit
Otrantóból hoztak be." Végül a hadszíntérre való megérkezésükhöz fűzhető egy adat Gio
vanni Albino Lucano egy június 19-i leveléből: „Én is azt hiszem, hogy a magyarok megérkez
tek már a hadszíntérre, úgy tűnik ezer éve vannak úton. Nagy reményem van természetes vadságukban és a törökökkel szerzett tapasztalatukban."13
Az elbeszélő források közül a kutatás az ún. Névtelen beszámolóját (Rifacimento otrantino)
tartja a leghitelesebbnek. Jelentőségét az adja, hogy a humanista történetírók is használták és
merítettek belőle adatokat (pl. Laggetto, Marziano). A kéziratot d'Acellonak, Ferdinánd titká
rának tulajdonították, így szerepel a kéziraton is, de ezt belső tartalmi,filológiaiokok kizárják.
10 Fraknói Vilmos: Mátyás király levelei. Külügyi osztály. 2.k. Bp., 1895. 61., 62. sz. 104-111, o. Ezekből kitűnik, hogy Zenggből
indulhattak, s mindenképpen március 10-e után. Április 14-i levelét lehet úgy érteni, hogy talán már a tengerpartról is útnak indultak.
Uo. 70. sz. 124. o. L. még 55. sz., 96. o.
11 Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. Pest, 1856. 178. o. Ő is kétezer főről tud. Leírja továbbá Ferdinánd köszönetét
Mátyásnak, ill. hogy Mátyás előre figyelmeztette Ferdinándot a török veszélyre.; Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. 1. k. Bp.,
1895. 326.0.: 700 főről és azt követő csapatokról tud.; Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és Jagellók kora. In: A magyar nemzet története.
Bp., 1896. 282. o.: 600 főről tud.; Berzeviczy Albert: Rapporti storici fra Napoli e l'Ungheria nelľ epoca degli Aragonesi (1442-1501).
Napoli, 1928. 16. o.: 2000 főről tud.; Rázsó Gyula: A magyar feudális hadsereg fénykora. In: Magyarország hadtörténete. 1. k. Bp.,
1984. 126. o.: 800 főről tud.
12 Croniche di Ragusa. (Ed. Giugno Resti) Zagrabiae, 1893. (Monumenta spectantia Históriám Sclavorum meridionalium. 25.
Scriptores, vol. 2.) 386. o.
Li annali delia nobilissima Republica di Ragusa. Ed. S. Nodilo. Zagrabiae, 1883. (Monumenta spectantia históriám Sclavorum
meridionalium 14.) 72. o.
Magyar Balázs érkezését Otrantóba június 25-re teszi, s 500 fős csapatról tud. Otrantó átadását szept. 15-re teszi. Szemmel látha
tóan magyar informátora, vagy többek között az is volt, mivel az otrantói krónikarészlet jó része a magyarokkal foglalkozik: „És rög
tön, amint a magyarok Otrantó alá érkeztek, a törököktől megszerezték a forrást. Először a törökök nem jöttek rá, hogy azok a magya
rok. Néhány török eltávozott, hogy megszerezzék a forrást, s az összes Otrantót elhagyó törököt megölték. És amint felismerték, hogy
a magyarok jöttek, nem mertek többé Otrantón kívülre menni és elveszítették vitézségüket. Napról napra közelebb kerültek a falak
hoz, végül 15 nap elteltével sáncaikkal a falakig értek. Nagy gyilkolást vittek végbe a magyarok a törökkel szemben Otrantóban..."
Még érdekesebb Giacomo Luccari (1551-1615) krónikája. Magyar Balázs mellett tud Nagy Jánosról (Nagijagus) is, meglehet Bonfini
alapján. Ám általában függetlennek látszik Bonfinitől, s leírja, hogy „miután Alfonz elbocsátotta a magyarokat, hajóra szálltak, hogy
Isztriába menjenek, de a feltámadt déli szél miatt Raguzába vitorláztak. Ott a magisztrátusok és a nép fogadta őket" s élelmiszert s más
szükséges dolgokat kaptak. Otrantói teljesítményükről Luccari is elismeréssel ír („i quali combattevano di pari arte, come pratici in
quelle scaramucce ne'confini di Belgrado") Luccari: Copioso ristretto degli annali di Ragusa. Ragusa, 1790. 189-190. o. (első kiad.:
Velence, 1605.) Forrásértékére: 1. Historische Bücherkunde Südosteuropa. (Hrsg.v. Mathias Bernath) Bd.l. Teil 2. München, 1980.
1385. o.
13 Gli umanisti... 96. o. (Első kiadása: Albini Lucani: De gestis regum Neapolitanorum ab Aragónia qui extant libri 4. Napoli,
1589. 192. o.)
•
14 Értékelésére D. Mon: Otrantó nel 1480-81. Due preziose fonti, fra le più antiche, mai fino ad oggi indivuduate come tali. In:
Studi di storia e cultura salentina. Maglie, 1978. 99-160. o. Fordítás a Gli umanisti-ben közölt szöveget követi, 158-159. o.
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Másolatát, amely XVII. század végi olasz kurzív írású, a nápolyi teológiai fakultás könyvtára,
majd az érseki könyvtár őrizte meg. A szövegről megállapították, hogy egyházi ember írta, s
VIII. Károly és Aragóniái Alfonz tárgyalt kapcsolata alapján keletkezése 1494-95 közé tehető.
A szöveg első kiadása megjelent G. Scherillo művében. (Archeológia sacra, vol.2. Napoli,
1855.) A kézirat címlapján Laggetto Otranto történetét tárgyaló művének címe szerepel, azzal
is kezdődik a kézirat, majd a 67v és 88r oldalakon található a Névtelen műve.
A humanisták művei a Névtelenéhez képest másodlagos jelentőségűek, ám nem egyszer
megörökítik a helyi hagyomány másutt még le nem jegyzett részleteit. Giovanni Albino Lucano,
Alfonz udvari könyvtárosa művének eredeti kézirata nem maradt fenn, a szövegközlés az editio princeps alapján történik. Művét valószínűleg még 1495-ben befejezte, s az otrantói har
cokról bizonyára személyes emlékeket is megőrzött. Első kiadása: 1589. 5
Michèle Laggetto 1504-ben Otrantóban született, apja vett részt személyesen a harcokban.
Művének teljes címe: História della guerra di Otranto del 1480 come fu presa dai Turchi e
martirizzati li suoi fedeli cittadini fatta per - della medisima Città. Az eredeti kéziratnak csak
kései másolatai maradtak fenn. Népszerűségét és ismertségét annak is köszönhette, hogy a
törökök által legyilkoltak szentté avatásához e művet használták fel.1
Giovanni Michèle Marziano az otrantói székesegyház kanonokja a XVI. században, így helyi
hagyományból is meríthetett. Számos, csak nála fennmaradt részletet örökített meg, de ugyan
akkor már másodlagos források, így más humanisták ismerete is kimutatható szövegében. Editio princepse 1583-ban jelent meg, az otrantói győzelem centenáriumára, de megjelenésének a
nem sokkal korábbi lepantói győzelem is biztosíthatott némi aktualitást.
Külön is érdemes szólni egy, az otrantói eseményekkel kapcsolatos képről. A New-York-i
Morgan Könyvtárban maradt fenn egy XV. század végi nápolyi krónika, amely többek között
röviden leírta az otrantói eseményeket és megörökítette a résztvevőket.18 Valamikor 1498
körül jegyezhették le a krónikát, ekkor szakad meg ugyanis az aragóniai események tárgyalása.
A műben is említett Ferraiolo-nak tulajdonítható a kézirat. Ebben a. szerző leírja, hogy atyja,
Francesco mesélte el neki a leírt győzelmi triumrust („Lo quale ditto trionfo me l'ave dato mio
patre Francisco Ferraiolo, che se trovao a vederé ditta intrata"). A fol.81. verzó oldal olvasata:
la gente del sig. Re de Ongaria avagy l'agente: a magyar király hadinépe, vagy képviselője.19 Az
ábrázolás sajnos nem egyénített, igen hasonlít a többi képhez. Az azonban bizo15 Lucano műve a Gli umanisti... 74., 82-84. o.
16 Laggetto műve Gli umanisti... 67. o., korábbi kiadások: Muscari, Luigi kiadásában Galatina, 1924. és 1940. Nem véletlen, hogy
Banfi Florio is Laggetto művét ismerte: Ricordi ungheresi is Italia. Roma, 1942. 108-109. o.
17 Marziano műve Gli umanisti... 166., 169-171., 173. o. és Defdippis, D.: Nota ai Successi delľarmata turchesca... di G.M. Mar
ziano. = Annali della facoltà di lettere e filosofia Bari 23(1980) 221-238. o. Használta ugyan Galateo nem nagy forrásértékű művét
(De bello Hydruntino), de a névtelen jelentését is.
18 New York Pierpont-Morgan Library No.801. 150 ff., 40 + 2 8 cm. Fiiangieri, Riccardo: Una cronaca napoletana figurata del
quattrocento. Napoli, 1956. 11-23. o. Filangieri kiadását javítja: Coluccia, Rosario: Un Cantare napoletano per la guerra d'Otranto
(1480-81). =Studi Mediolatini e Volgari 25 (1977) 45-83. o. Az 6 olvasata a l'agente.
19 „E lo felice re de Hungária, signore potente et forte, mando otto cento in una conpagnia..." Filangieri: im 76. o.
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nyos, hogy tartottak győzelmi felvonulást, s az ágyúkat is felvonultathatták.

A szöveg 800 fős

magyar segély csapatról emlékezik meg. Az 1482. február 20-áról, a nápolyi karneválról fenn
maradt jelentés arról tanúskodik, hogy nagy felvonulás keretében felidézték az otrantói győzel
met („... furono facte representatione de Ottranto et se fecere molte mashere a cavallo qule
correvano con le lanze...")

Ez természetesen nem a nagy győzelmi triumfus, de jól érzékelteti

a kor vonzódását a felvonulások iránt, s a nápolyi udvar törekvését a győzelem maradéktalan
kiaknázására.
Joggal írta Ferdinánd a győzelem után Ercole d'Estének: „Felragyogott végül a nap, amelyre
nemcsak mi és Itália, de az egész keresztény világ oly hőn vágyott."

NÁPOLYI PÉNZÜGYI FELJEGYZÉSEK
1481. június 2.: „Barlettában átadtak 15 dukátnyi, 3 tara-nyi és 10 grana-nyi összeget öt magyarnak, akik Magyarország
ról érkeztek 300 lovassal, 4000 (tévesen, 400 helyett) gyalogossal őfelsége a király hívására a török hadsereg ellen.
Ezek a magyarok fegyvert és tüzérséget is hoztak magukkal Guglielmo Landel hajóján és Giacomo Calatagna teherhajóján, az Anconai útvonalon."
június 21.: „Átadnak Magyar Györgynek, aki egy összecsapásban levágta egy török kezét, két aranydukátot borra.
július 11.: „Barlettában átadnak a király parancsára Magyarország méltóságos királynéja követének, Magyar Pálnak, 8
dukátnyi készpénzt költségeire, miközben visszatér az említett királynéhoz őfelsége levelével."
október 2.: „Feljegyezték a hazatérő magyarokra Foggiában fordított kiadásokat. Ugyanaznap a király adatott zsoldként
Magyar Balázsnak, a mondott 300 magyar lovas és 400 gyalogos kapitányának 864 dukátnyi, 2 tara-nyi és 5 grana-nyi
készpénzt."
Eredetiben a következő:
1481. június 2.: „In Barletta è data la somma di 15 d. 5 t. e 10 grana a cinque Ungheresi, che vengona d'Ungheria con
300 uomini a cavallo, e con 4000 (sic) a piedi, inviati da quel re a S.M. contro l'esercito turco. Questi Ungheri hanno
portate le ármi e le artiglienie con la nave di Guglielmo Landel a con la nava da carico di Giacomo Calatagna, venendo
per la via d'Ancona."
június 21.: „Si danno due ducati d'oro per beveraggio a Giorgio Ungaro il quale tagliö la mano ad un turco in una scaramuccia."
július IL: A Paolo Ungaro, corriere della serenissima Regina d'Ungheria si danno in Barletta, d'ordine del Re, 8
ducati correnti per le spese, che dovrà fare recando alla detta Regina lettere di S.M."

20 Az ágyúk felhasználására 1. Thomas, Bruno: Die Artillerie im Triumphzug Kaiser Maximilians I. In: Gesammelte Schriften zur
historischen Waffenkunde. l.k. Graz, 1977. 1449-1455. o. Ágyúkról Mátyás 1481. évi levele is tud: Fraknói: im. (lO. jegyz.) 61. sz.
21 P. Ghinzoni: Alcune rappresentazioni in Italia nel secolo XV. = Archivio Storico Lombardo 20(l983) 958-67. o., id. hely, 966.
o. L. még B. Croce: I teátri di Napoli dal Rinascimento alia fine del secolo decimottavo. Bari, 1974 , 7. o. Bonfini a triumfusról: Sym
posion: 2,41.
22 Panareo, S.: im. 181. o. Az események irodalmi utóéletére 1. Valloné, Aldo: L'eccidio otrantino (l480) tra canoni retorici e
invenzione narrativa dal XVIII. secolo ad oggi. = Critica Letteraria 9(l98l) 486-518. o. A visszafoglalás szerény irodalmi visszhangja
azzal is magyarázható, hogy a nápolyi udvarnak helyi, kistehetségű művészeket sikerült csak megnyernie, így a jelentéktelen művészi
értékű eposzok, versek később sem keltettek nagy visszhangot. Az otrantói események későbbi visszhangjának történeti összegyűjtése
még nem történt meg. 1574-es törökök általi felemlegetésére 1. Fontes rerum Slavorum meridionalium. (Ed. Johannis Radonic.) Ser. 1.
Tom. 2. fasc. 2. Belgrádi, 1938. 328., 352. o.
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október 2.: „Sono notate le spese fatte in Foggia per gli Ungheri, ehe se ne tornano nella loro terra. In questo stesso
giorno il Re fa dare 864 duc. 2.t. e 5 gr. correntí in conto del soldo a Biagio Mayale (sic), capitano dei detti 300 cavalieri e 400 fanti Ungheresi."

NÉVTELEN SZERZŐ:
OTRANTÓ VISSZASZERZÉSE
(RIFACIMENTO OTRANTINO)
„Ebben az időben érkeztek meg a Magyarországról küldött keresztény katonák, akik Otranto megsegítésére jöttek.
Amikor ott a Herceg értesült a hírről, nagyon megörült és a keresztény táborban nagy vígasságot rendezett. Reggel
csatlakoztak az ostromlókhoz a magyarok, akik 700-an voltak, vagyis 300 lovon és 400 gyalogosan, szállásukat pedig a
Bandino felőli részen jelölték ki. Néhány napi pihenés után az említett magyarok sok csetepatéba bocsátkoztak a törö
kökkel. A mondott magyarok mindig győzelmet arattak, majd végül elfoglalták a (forrás)vizet, amit folyamatosan
védelmeztek, s azt a forrást Minervának nevezték...."
23

„A herceg úr megtudván, az említett Giulio úr halálát, a szíve mélyéig bánkódott, hogy ily vitéz lovagját veszítette
el. A kiváló herceg úr nagy haragra lobbant és általános támadást rendelt el... Vasárnap került sor az említett városban
az általános támadásra.

Az első svadronban voltak a vitéz magyarok a kiváló herceg úrral együtt, majd a többi itáliai

csapatok egységei. Ez az ütközet olyan heves volt, hogy megfélemlítette a törököket és letörte dölyfüket, de a kereszté
nyek részéről is nagy volt a veszteség. Miután a vezérek visszavonultak és a törökök belátták szorult helyzetüket, köve
teket választottak maguk közül. Két török főembert küldtek, hogy tárgyaljanak arról, hogy megadják magukat őfelsé
gének, azzal a feltétellel, hogy megkapják a város tüzérségét és mindazt, amit kezükben el tudnak vinni..."
„És így távozott el Otrantóból Őfelsége, királyságának számos alattvalója és a magyar katonák társaságában, akik a
megsegítésére jöttek és hasonlóképpen a janicsárokat is magával vitte..."

GIOVANNI ALBINO LUCANO:
AZ OTRANTÓI HÁBORÚ
(DE BELLO HYDRUNTINO)
11. fejezet: „Ezekben a napokban jól időzítve érkezett meg Ortonába, átkelvén az adriai tengeröblön, a Mátyás, Pan
nónia hadra termett királya által küldött 800 gyalogos és 200 lovas, akik a szarmaták elleni kemény harcban edződtek.
Ekkor már folyt a város hadieszközökkel és vetőgépekkel való ostroma, s nem kevésbé a védelme is."
13- fejezet: „... A városnak a délre néző tengerparti részét a pannonokra bízták, a keletre néző részt pedig a pretoria
nus lovascsapatra lacobo gróf és Inico Davolo parancsnoksága alatt,

akik a lovas szárnyak élén álltak. A (vezér) úgy

rendelkezett, hogy a város bevehetetlennek tűnő részét híddal kössék össze a szárazfölddel, hogy az ellenség erejét így
megosztva biztosabban törhessenek be a városba. A fennmaradó részt, amelyet a tenger nyaldos, hajókkal zárták körül.
Előkészítve tehát mindent az ütközetre, a következő"napon, miután a vezér sátrában misét tartottak, már ki-ki serényen
a lehető leggyorsabban a saját csatasorában készen állt a város megostromlására. A pannonok, miután ostromfedelet
készítettek, a fegyvertánchoz pajzsaikat ütögették, a fegyverzajban ősi szokás szerint dalokat énekeltek, az ütközetbe
hadijelvényeket vittek magukkal. lacobo gróf, mihelyst a harc helyszínén felállította pretorianus lovascsapatát, meg
sem várva a jelt, olvasván emberei szívében, a félelmet legyűrve a romos városfalakra támadott. Galeatus Caracciolus volt az a legény, aki a falra a leggyorsabban kitűzte a hadijelvényt, hogy a városba elsőként bejutók mód

23
24
25
26

Giulio Antonio Aquaviva haláláról Bonftni is megemlékezik, Symposion: 3,868. 1481. febr. 7-én esett el.
Az általános támadásra csak augusztus 23-án került sor, de ez nem vasárnapra esett.
Giacomo Conti, Inico d'Avalos, conte di Monte Oderisio, Alfonz kedveltje.
Galeatus (1460-1517), Monfalcone ura.
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jára a legnagyobb virtus dicsőségét szerezze meg, s magáról felejthetetlen emléket hagyjon hátra, ezáltal a többieket is
ily ragyogó tettekre ösztönözve. Nem kevésbé szorongatták a védőket a pannonok oldala felől, ki-ki közülük is a
városba való bejutásért vetélkedve azon igyekezett, hogy a dicső virtus emlékét hagyja hátra az utódoknak, hogy ne
váljék semmivé a testtel együtt a név is."

MICHELE LAGGETTO:
AZ 1480-AS OTRANTÓI HÁBORÚ TÖRTÉNETE
(HISTÓRIA DELLA GUERRA DI OTRANTO DEL 1480)
17. fejezet: „Szent Jakab napján, július 25-én érkezett meg 800 magyar a csatatérre, akiket a derék Mátyás király kül
dött, Ferdinánd megsegítésére, 500 gyalogos és 300 lovas, vitéz és igen kiváló csapat. S amint megérkeztek, letáboroz
tak egy Minerva nevű helyen, 200 lépésnyire a várostól, ahol egy szép forrás volt és van is a mai napig. És attól a naptól
kezdve a törökök nem tudták használni ezt a már fentebb megnevezett részt, olyannyira, hogy emiatt a forrás hosszú
időn át viselte a „Magyarok forrása" nevet, annak ellenére, hogy igaz neve Minerva volt, miként ma is az, kiszorítva a
magyarok nevét."

GIOVANNI MICHELE MARZIANO:
A TÖRÖK SEREG SIKEREI OTRANTÓBAN AZ 1480. ÉVBEN
(SUCCESSI DELL'ARMATA TURCHESCA NELLA CITTA D'OTRANTO
NELL'ANNO MCCCLXXX.)
39- fejezet: „Miközben a törökök a meghódított várost védelmezték a keresztény sereg ellen, (Mátyás) mint derék
istenhívő és mindenekelőtt a törökök nagy ellensége egy igen vitéz csapatot állított fel és küldött Magyar Balázs (Biaggio Mangaro) parancsnoksága alatt Ottan to irányába."
42. fejezet: „így már megérkezett a magyarok serege, amikor érkezésükre a mieink az öröm számos jelét mutatták ki,
de leginkább Alfonz, aki megölelve Magyar Balázst köszönetet mondott neki, hogy ilyen alkalmas időben jöttek meg
segítésére. A magyar vezér kérte tőle, biztosítson alkalmat nekik, hogy katonái megmutathassák vitézségüket, ha már
ennyi veszélyen keresztül, ily hosszú utat tettek meg a keresztények megsegítésére. Alfonz arra buzdította őket, hogy
először frissítsék fel magukat és ezután bízott az őrizetükre egy keleti irányban fekvő helyet. Letáboroztak ezen a
helyen, ahol remek forrás volt az élvezetükre, a mai Minerva, amely egy dombocska lábánál fakadt, s fent volt a híres
Diana templom. De az őket megtisztelni kívánó Fortuna két napra rá szép alkalmat kínált nekik. Minthogy a városból
közel kétszáz török vonult ki és azon az úton haladtak, amely a mieink előtt rejtve maradt, mivel egy, a magyarok őri
zetére bízott völgyben vezetett. Üldözni kezdték őket és egészen a város árkaiig jutottak, mindezt akkora hévvel, hogy
ha ezzel nem elégszenek meg és túljutnak az árkokon, néhányukat megölték volna a törökök. Minden sérülés nélkül
szerencsésen visszatértek a szállásukra... S attól kezdve ha a törökök el akarták űzni (az árkokban dolgozó mieinket)
odaszaladtak a magyarok, komoly verekedés kezdődött és vitézül küzdöttek. Hosszas vetélkedés után a törökök a
magyarok vitézsége miatt szabadon hagyták a mieinknek az árkot. Miután a törököket visszaverték, nagy félelem szállta
meg őket, nem mertek többé kimozdulni. Ekkor a magyarok kérték Alfonzot, engedje meg nekik, hogy végső erőfeszí
téssel, a falakon levő résen át, behatolhassanak a városba. Alfonz azonban, dicsérve vitézségüket, elismerő szavakkal
fékezte meg kérésüket, nem is annyira a nyilvánvaló veszély miatt, hanem mert nem találta szerencsésnek, hogy ennek
a győzelemnek csak a magyarok arassák le dicsőségét. Mégis, meghagyva a reményt nekik, mindenesetre az árkokban
"*hos$zan (Várakoztatta őket, megígérve, hogy a város megvétele sokkal kisebb veszteséggel fog járni számukra, mint
amekkorát várhatóan a falak meghágása jelentett volna. A magyarok között 1700 gyalogos és háromszáz lovas volt.
Alfonz tehát, össze akarván vegyíteni az övéivel a magyarokat, parancsokat adott, hogy válogassák ki a sereg legtapasz
taltabb harcosait, s most már ezekre bízta a hosszas huzavona után az ügy lezárását."
44. fejezet: „Ezután érkezett meg a városba Ferdinánd, köszönetet mondva Mátyás seregének. És ezt még ezelőtt tet
ték meg nekik, mielőtt bejutottak a városba, ahol a legnagyobb dicsőséggel és csodálatos kegyelemmel a városnak az
anyaegyház felé eső részét nyerték szállásul. S néhány nap után Ferdinánd, királyságának a helységein át pártfogoló
leveleivel elbocsátotta őket."
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László Veszprémy
SOURCES OF THE SIEGE OF OTRANTO
CONCERNING HUNGARY (1480—1481)
Summary
The Turks occupied the town of Otranto in-Italy in August 1480 and King Matthias
of Hungary sent a contingent of 700 men to help his relative King Ferrante of Nap
les to liberate the town in Spring 1481. The Italian historians wrote about the event
— and the brave fight of the Hungarian contingent — in detail. These descriptions
have not been used by the Hungarian historiography yet, or only partially. This ma
terial publishes details from these accounts in Hungarian translation, which refer
to the Hungarian contingent.

László

Veszprémy

QUELLEN MIT UNGARISCHEM BEZUG
ÜBER DIE BELAGERUNG VON OTRANTO, 1480—1481
Resümee
Nachdem die Türken im August 1480 die italienische Stadt Otranto erobert hat
ten, schickte der ungarische König Matthias im Frühling 1481 seinem Verwandten,
König Ferdinand (Ferrante) von Neapel, zur Entsetzung der Stadt eine 700 Mann
starke ungarische Hilfstruppe. Die italienischen Geschichtsschreiber des 15—16. Jahr
hunderts behandelten ausführlich die Ereignisse und den tapferen Kampf der un
garischen Truppe. Diese Berichte wurden bisher durch die ungarische Geschichts
schreibung gar nicht oder nur zum Teil benutzt. In diesem Beitrag werden die die
ungarische Hilfstruppe betreffenden Abschnitte dieser Quellen in ungarischer Über
setzung veröffentlicht.

Л а ел о В ее прем и
ВЕНГЕРСКИЕ ИСТОЧНИКИ ОБ ОСАДЕ
ГОРОДА УТРАНТО. 1480—1481 ГГ.
Резюме
После того, как турки в августе 1480 года заняли итальянский город Утранто, вен
герский король Матьяш весной 1481 года послал венгерское войско в составе 700 че
ловек на освобождение города на помощь своему родственнику неаполитанскому
королю Фердинанду (Ферранте). Итальянские историографы XV—XVI вв. подробно
излагают это событие и описывают мужественную битву венгерского войска. Эти
исторические работы до сего времени венгерская историография почти совсем не
использовала или опиралась на них лишь частично. В настоящей статье впервые пуб
ликуются отрывки из этих источников, свызанные с действиями венгерского вспомо
гательного войска.
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HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK"
Adalék Mátyás király 1477-ki ausztriai hadjáratához.
E nevezetes hadjáratról egy terjedelmére nézve csekély ugyan, de tartalmát és eredetét tekintve nagybecsű írott
emlék áll rendelkezésünkre. Ezen a modenai levéltárból származó s másolatban a M. T. A. történelmi bizottsága gyűj
teményében őrizett emlék az olasz Bresciai Gábor (Fra Gabriele de Brescia) egri püspöknek, és sz. széki legátusnak a
Mátyás király által béketárgyalások megindítása czéljából Fridiik császárhoz menesztett biztosok egyikének, St. Pollen
ben 1477 október 7-én, tehát mintegy két-hónappal a békekötés előtt, kelt levelének kivonata Herkules ferrarai herczeghez, mely mint a hadjáratban, s az utóbbi békekötésben közvedenűl szerepelt egyén levele, megérdemli, hogy ren
delkezésünkre álló kivonatát magyar fordításban közöljük:
«... Tudván, hogy Fenségednek örömöt okozok, elmondom röviden O Felségének (Mátyás királynak) Ausztriá
ban eddig kivívott hadi sikereit. Felséges Uram Ausztriának már jó nagy részét hatalmába kerítette, azaz 100 várnál töb
bet s mintegy 30 helységet s várost, s naponta többen hódolnak meg Ő Felségének, nem remélvén már semmi segélyt
a császártól.
Mátyás király hadserege két részre van osztva, az egyik rész a Dunán innen, a másik a Dunán túl működvén. Az
összes haderő mintegy 20,000 lovasból s 10,000 gyalogosból áll, mind válogatott vitézek. És bár az Isten s a jó sze
rencse annyira kedveznek ö Felségének, hogy rövid idő alatt egész Ausztriát meghódíthatja, inkább szeretné ö Fel
sége, ha fegyvereit a törökök ellen fordíthatná, daczára annak, hogy a császár volt az, ki sértő és kihívó magaviseletével
és tűrheteden garázdálkodásaival idézte elő e háborút. Ennélfogva O Felsége az utóbbi napokban azon működött,
hogy becsületes utat módot találjon a béke lehetővé tételére. Most pedig engem, a váradi püspököt, a szepesi comest s
Bánffy Miklóst küldi a császárhoz békeajánlatokkal... « A levél eredeti kelte és aláírása a következő: «Ex Sancto Ypolito VII-o Octobris 1477. Illustrissime Dominatíonis Vestre Servitur G. Episcopus Agriensis Apostolice sedis legates.»
Óvári Lipót.

Mátyás király személyes bátorságának példái.
Heltai Gáspár Krónikájából ) veszszük az alábbi kis történetet, mely habár okmányok által nincs is támogatva, mégis
érdekes bizonyságot tesz a közhitről, mely Mátyás királyt nemcsak személyes bátorsággal, de sőt merészséggel és semmi
veszélytől sem rettegő vakmerőséggel ruházta föl. - A török háborúk idejében, midőn Mátyás Jaiczát fölmentendő, a
II. Mohammed seregével szemben táborozott, Mátyás a török tábor kikémlelésére alkalmas embert nem találván, ő
maga török ruhát öltött, s a táborba élelmet szállítók közé keveredvén, sikerült neki egész a szultán sátráig hatolnia, hol
leülve, egy török kalmár egykedvűségével^egész nap árpát árúit. Ilyenformán a török szultán táborát és a kihallgatott
beszédekből szándékait is megismerte és este ugyan olyan módon távozott, az árusok közé elegyedve.
Másnap levelet küldött a szultánnak, melyben egész táborát leírván neki, tudósítá őt, hogy ő maga kémlelte ki
őket, megjegyezvén, hogy igen rosszul van a tábor őrizve, miután akadálytalanul ülhetett egész nap a szultán sátra
előtt. Szavainak bizonyságául megírta, hogy hány tálban s miféle ételt vittek fel a szultán sátorába, mit ott léte alatt
alkalma volt megfigyelnie. - A szultán ekképen meggyőződve arról, hogy egész táborának és állásának körülményeiről
az ellenség biztos tudomást nyert, megrémülve másnap korán reggel elvonult, Mátyásnak ez által könnyű győzelmet
szerezve.
x

Megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 1890. évi 2., Mátyás király halálának 400. évfordulójára kiadott emlékfűzetében.
) Heltai Gáspár, Magyar Krónika, II, 265. lap.
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Nem kevésbbé érdekes a másik eset, melyet Eschenloer ) beszél el, s tőle mint hiteles adatot Teleky s mások is
átvettek. A sziléziai hadjárat folyamán, midőn Mátyás király 1474 október vége felé, csekély számú seregével Borosz
lóba vonult, mindent megtett, hogy a roppant túlerővel bíró ellenség hadműveleteit és ostromát hatálytalanná tegye.
Megparancsolta, hogy a környék összes parasztjai, minden hozzátartozóikkal, eleséggel, barmaikkal együtt Boroszló
hoz jöjjenek, mintegy 1000 szekér szénát, gabonát és eleséget hozata a városba, s azt a legteljesebb védelmi állapotba
helyezvén, nyugodtan várta a történendőket.
Kázmér király és Ulászló seregeinek egyesülését Mátyás nem volt képes megakadályozni, s a máris megfélemlített
boroszlói lakosság a roppant tábor láttára kétségbe esve, a végpusztulástól tartott.
Ehhez még ragályos betegség is ütött ki a városban, mely különösen a parasztok között dühöngve, azokat megti
zedelte.
De Mátyás nagy szelleme nem csüggedt. A lengyelek Szt. Katharina falvától egész az Olau folyóig ütöttek tábort.
Igen fontos dolog volt azok erejét s állását kikémlelni. Mátyás maga vállalkozott e veszélyes szerepre. Rácz parasztnak
öltözve könnyű lóra kapott, s a lengyel táboron végig vágtatva saját szemeivel győződött meg annak kiterjedéséről és a
csapatok számerejéről, állásáról. A városba visszatérve, a városi tanácsosokat nagy rémületben találta, kik Mátyásnak
még a külső városrész elégetését is tanácsolták. De a király biztosította őket, hogy nem lesz semmi bántódásuk a len
gyelektől, s szavai oly varázserővel bírtak, hogy a megfélemlített kedélyek ismét lecsillapultak. S a nagy királynak igaza
volt. A csekély számú őrség a túlnyomó erővel szemben hősiesen tartotta magát, s a lengyelek éhség, betegség, hideg
és más körülmények által kényszerítve, a békét maguk voltak kénytelenek kérelmezni.
Hasonló vakmerőséget tanúsított Mátyás király, midőn 1485-ben Bécs ostroma alkalmával az ostromlott városba
két ízben is bement, hogy a város állapotáról magának meggyőződést szerezzen. Egy ízben így írja Heltai, ) «ő maga
vett vajat és kosár tikmonyát a hátára és úgy árulta ezeket a bécsi vásáron idegen rossz ruházatokban, és úgy hallotta ott
benn Bécsben, mit szóllnak az emberek és mire igyekeznek és mindenképpen meglátta az hadakozóknak az ő tartáso
kat és minemű renddel őriznének.» Más alkalommal, úgy beszéli Hormayer bécsi Krónikája ) a király kerékgyártónak
öltözködött s maga előtt kereket hajtva ment be a városba, s azt megszemlélvén, még bentlevő párthíveivel is érintke
zett. Ez alkalommal a «Három Holló» fogadónál hosszasabban időzött, s már majdnem fölismertetett, midőn barátai ezt észrevéve - nagy zajt csaptak s ez által a nép figyelmét lekötvén, Mátyás királynak alkalmat nyújtanak, hogy kereké
vel a városból a Stubenthornál ép oly észrevédenűl kiosonjon mint bejött.
Még egy példát mond Heltai Mátyás király személyes bátorságáról Szabács ostrománál, melynek hitelessége azon
ban kétségbe vonatik. Erre nézve Csánki Dezsőnek e folyóirat I. évfolyamában közölt «Szabács megvétele» czímű köz
leményére utalunk.

Mátyás király nézete az ó-kor hadvezéreiről.
Galeotti ismert munkájában ) írja, hogy midőn egykor Mátyás udvarában több előkelő úr vitatkozott a király
jelenlétében a fölött, vájjon a régi avagy az újabb hadművészet érdemli az elsőséget, Mátyás így nyilatkozott: «Ha a mi
korunk a hadművészetben csak század részben volna annyira jártas, mint az ó-világ, s hadi képzettségünk az ó-korihoz
csak hasonlítható is lenne: a török birodalma valóban nem lett volna oly roppant kiterjedésű. Mert ó-kornak nem az öt
vagy hatszáz év előtti kort nevezem én, hanem visszatérek azon hadművészethez, mely a rómaiak korában virágzott. A
hadművészet, a hadseregek hadi képzettsége, a hadigépek és hatalmas ostromművek ismerete akkor magas fokon állt,
miként Frontinus, Vegetius s számos más íróból kétségtelenül látható. Mit mondjak azon idők vezérei és fejedelmei
ről? Nincs oly eszeveszett, híreszteltessék bármi bajnoknak, a ki magát akár Hannibál, akár Nagy Sándor, akár Marcellus, akár Scipio vagy Julius Caesar fölébe merészelje emelni, sőt csak hasonlítani is. De ha az ó-kort öt hatszáz év közé
szorítanók, én is kezet fogok veletek; mert ez időszak alatt kevés vagy talán senki sem hasonlítható korunkbeli hadve
zérekhez. Mivel fölébresztetvén általunk ama dicső és nagytapasztalású hajdan: sokkal jobban és ahhozértőbben kezel
tük a hadügyet, mint az a bárdoladan kor, mely hat századon túl nem megy.» Hogy Mátyás király a «korunkbeli» had) Eschenloer, korábban már i. m. 310. lap.
) Heltai i. m. 265. lap.
3
) Hormayer, Wien IV. 1 föz. 50. lap.
) Galeotti Marzio, De Matthiae Corvini egregie, sapienter et jocose dictis ac factis. Galeotti Corvin János nevelője s tanára volt
s e munkájában számos érdekes és jellemző cselekedetet, vagy nyilatkozatot őrzött meg Mátyás királyról.
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vezérek alatt kiket ért, kétséges; bár a burgundi Károly, a hussita Ziska, Podjebrád, mindenekfölött pedig saját atyja
Hunyadi János és nagy ellenfelei, II. Murád és II. Mohammed, nagy vezéri hírnévnek örvendettek, ép úgy Castriota
György, s Olaszországban is több jeles vezér.

A megalázott török követ. )
Bécs-Újhely ostroma alkalmával, 1487-ben Mátyás maga a várostól nem messze ütött táborban volt. Akkor kül
dött hozzá Bajazet török szultán egy előtte nagy tekintélyben álló követet, ki máskor az egyiptomi királynál s egyéb
keleti uralkodóknál fontos megbízásokban működött, s akként nyilatkozott, hogy azon fejedelmeket, kikhez küldve
volt, ékesszólása és tekintélye által mindenre, amit csak uralkodója kívánt, rábírni képes vala; amit hogy Mátyás király
nál is kiviend, kérkedett. Ezt, mielőtt a követ megérkezett, bemondák Mátyásnak, ki föltéve magában, hogy e hetyke
embert le fogja alázni. Kitűzetvén tehát a követ számára a kihallgatás órája, vele együtt a megszállt város bástyái alá
ment, egyszersmind parancsot adva, hogy rohamot intézzenek az ellen. Amint ott az ágyúk közt és az ellenséges
golyók záporában forogtak, parancsolá a követnek, hogy adja elé megbízását; ami, úgy a hogy megtörténvén, Mátyás
rögtön tételről tételre megválaszolt reá, s a követet elbocsátá. Hanem ez a nyilak és golyók közt adott válaszról megfe
ledkezve, «lutazni s fejedelméhez visszatérni nem merészelvén, esdekelve kérte a királyt, ismételné válaszát; ezt azon
ban semmi áron el nem érhette. Bajazetnek pedig megizente Mátyás király, hogy máskor eszesebb követeket küldjön
hozzá, kik a választ amit kapnak, megvinni képesek.

Trebitsch ostroma 1468-ban.
Midőn Mátyás király a cseh háború első időszakában Podjebrád ellen harczolt, annak fia, Victorin, Mátyás király
által a cseh főseregtől elvágatott s rövid ütközet után Trebitsch várába szoríttatott. A király ez alkalommal gyalogságát jó
kocsi-(igás) lovakra ültette, ) hogy gyorsabban jussanak Trebitsch alá s Victorint itt ostrom alá fogta.
A város a harmadik napon, május 26-án, minekután védő őrségéből 1500 elesett s az egész város lángokban állott,
a magyarok kezébe került, Victorin pedig a város egyik mellékkapuján át a közeli dombon levő erősített kolostorba
vonult, melyet Mátyás király most körülzároltatott, a vidéket pedig elpusztítatta.
Közel 4000 ember volt ez aránylag kis helyen összezsúfolva s a csehek az éhség fokoztával már lovaik nagy részét
megették; de bár az ostrom már egy hónapig tartott, az erőd rohammal bevehető nem volt.
E közben Henrik herczeg, Victorin fivére, alatt fölmentő sereg érkezett meg, melyhez kevés idő múlva Podjebrád
főserege is csatlakozott; de Mátyás király csapatai, különösen a ráczok, kiknek a király minden cseh főért egy aranyat
fizetett, ezt állandóan távol tartották s az erődbeliekkel való érintkezésben megakadályozták.
A két sereg 16 napig állott egymással szemben, de mindkettő egyenlő erős levén, a döntő küzdelmet egyik sem
kísértette meg. Podjebrád gyalogságban, Mátyás lovasságban volt erősebb.
Az éhség ezalatt hallatlan mérveket öltött s Victorin végre is kénytelen volt valamit tenni. Junius 4-én, miután
öcscsét Henriket nyilakra kötött levelekkel szándékáról értesítette, kitörést határozott, míg öcscse ugyanezen időben a
magyarokra támadást intézett. Ez sikerűit. Victorin magát 400 legvitézebb lovagjával a magyar táboron átvágva, bár
majd kivétel nélkül sebekkel voltak terhelve, szerencsésen Henrik táborába jutott.
A cseh hadak ezután az erődöt sorsára hagyva elvonultak; ennek folytán az a következő napon a magyar csapatok
előtt capitulait.
Mátyás király ezután Podjebrád seregét követve és üldözve, Brünn ellen nyomult.

Victorin cseh herczeg elfogatása.
Mátyás cseh királlyá történt megkoronázása után a békét, legalább rövid időre, biztosítottnak vélvén, csapatai
nagyobb részét téli szállásaikra bocsátá. De a cseh eretnekek (hussiták) részéről az ellenségeskedések újból megkezdet
tek, mire Mátyás alig egy hónap alatt ismét hatalmas sereget gyűjtött Üssze, s Victorint Hulinnál döntő csatában meg
vervén, azt Hradistye (most Hradisch) várába visszavonulni kényszeríté. A várat Mátyás ostrom alá vette, de daczára a
) Bél Mátyás, Adparatus ad históriám Hungáriáé. Dec. II. 114. lap.
) Eschenloer azt mondja: Der König von Hungern war mit allem seinen Reisigen Zeug uf, und setzte vil Trabanten uf gute
Wagenpferde, dass er bei Zehen tausend Pferde eilendes bei dise Stat brachte. A hadtörténelemben ez első példája annak, hogy gyalog
ság gyors megjelenés érdekében lovakon vitetik a harcz színhelyére. Eschenloer, Geschichten der Stadt Breslau, II, 128. lap.
- 115 -

legnagyobb erőmegfeszítésnek azt elfoglalni nem bírta. Végre is elvonult s Kremsiernél táborba szállván, onnan
figyelte meg ellenségét. Victorin mintegy 600 emberével éhínség miatt a várat, mint a megelőző évben a trebitschi erő
döt elhagyni kényszerűit, s Wesselébe vonult, hol magát az apjától, Podjebrádtól kért sürgős segély megérkeztéig, biz
tonságban vélte. Mátyás azonban a várost rögtön körülfogta; égő zsarátnokokat vetve annak több pontjára, a város
csakhamar tüzet fogott s Victorin csapatainak egy részével az átvágást megkisériendő, kirohanást intézett, s bár nagy
hősiességgel harczoltak, mind fogságba jutottak. Victorint két magyar ember, Madácsi László és Jánosi Gáspár fogták el
s vitték a király elé, ki is őket ezen vitéz tettökért nagy birtokok adományozásával jutalmazta meg. ) Mátyás szívélye
sen üdvözlé Victorint, Eschenloer szerint, mint «kedves sógorát és legnagyobb halálos ellenségét».
Időközben mintegy 3000 ember a város felső végére is támadást intézett, s a még benn lévők részben megölettek,
részben elfogattak. Összesen 200 ember hurczoltatott fogságba, nagyobbrészt Brünnbe; a magyarok vesztesége jelen
téktelen volt. )
Nagy öröm uralkodott Mátyás táborában e győzelem fölött, annál is inkább, mivel Victorin elfogatása Podjebrádot, ki benne nemcsak legkedvesebb fiát, hanem egyszersmind legvitézebb vezérét is bírta, a legérzékenyebben súj
totta; a lengyelek pedig, kik Victorinhoz akartak csadakozni, ez esemény által megfélemlítve, egyelőre várakozó állást
foglaltak el. Mátyás Victorint pár napig táborában tartotta, aztán Visegrádra küldte fogságba, hol mindaddig ült, míg
magyarul ép oly jól megtanult beszélni, mint csehül. )

Egy szállítmány tőrbe ejtése Mátyás király csapatai által.
Boroszló megszállása idején történt az alábbi esemény, mely Mátyás harczosainak ügyességét és vitézségét fénye
sen tanúsítja.
Míg az ostrom alatt magában Boroszlóban az állapot Mátyás előre látó intézkedései folytán, daczára annak, hogy
az őrség s evvel a fogyasztók száma naponkint növekedett, s a védők ereje november elején már 6000 gyalogosra és
4000 lovasra ) rúgott, minden tekintetben kielégítő volt, az egyesült cseh-lengyel táborban nem így álltak a dolgok. Az
elpusztított környék nem nyújthatott elegendő eleséget oly roppant tömegnek, milyet Kázmér és Ulászló Boroszló
alatt egyesítettek, a magtárt pedig, melyben a lengyelek gabonája állott, Mátyás egy kirohanás alkalmával lerombolta. A
királyok, nem mervén a város közelében maradni, jónak látták a tábort a várostól távolabbra vinni. De ez sem sokat
használt; Mátyás emberei itt is találtak módot az egyesűit sereg zaklatására. Egy ízben Jaromir és Königgraetz felől 200
élelmiszerekkel terhelt kocsi volt érkezendő, melyhez még számos kereskedő árúkkal megrakott kocsija csadakozott.
Védelmükre jelentékeny kíséret volt már megindulásukkor kirendelve, Nagy-Wilkaunál pedig 2000 lengyel állott,
azoknak biztos átvétele és a táborig kísérése végett. A cseh-lengyel táborban a szállítmány közeledésének hírére nagy
öröm uralkodott, senki sem kételkedett annak biztos megérkezése fölött. De ez öröm csakhamar szomorúsággá vált,
mert a szállítmány a nagy gonddal és előrelátással tett készületek daczára nem érkezett a lengyel táborba.
Mátyás király egyik alvezére, Hág Ferma, ugyanis 600 lovassal az előre küldött lengyel csapat állásától csak fél
mérföldnyire, Nimptsch-hez közel, a szállítmányt meglepően megtámadta, s a kíséretet szétvervén s elfogván, az egész
szállítmányt letartóztatta. A becses zsákmánynak egy részét Hág a magával hozott könnyű szekerekre rakva rögtön
elvitette, a már el nem szállítható boros hordók fenekeit kiüttette, a többi készleteket pedig helyben elégettette. Midőn
a wilkaui csapat a szerencséden esetről értesült, Hág Ferencz már Schweidnitz falai között biztosságban volt zsákmá
nyával és számos foglyával, kiknek váltságdíj fejében a lengyelek 10,000 arany forintot voltak kénytelenek fizetni. Ez
esemény nagyban elősegítette a megszálló tábor Ínségét, mely fokonkint növekedvén, a cseh-lengyel vezéreket végre
is békekötésre kényszeríté.
Hág Ferencz vitéz pályafutását Mátyás oldalánál, Szabács ostrománál végezte be.

Hősies kitartás.
Mátyás király a sziléziai hadjáratban, midőn Boroszlót megszállotta, a lengyel és cseh sereg egyesülését minden
erőmegfeszítése daczára sem volt képes meggátolni, s így arra kelle szorítkoznia, hogy az ellenség roppant seregét foly)
)
)
)

Teleki Oklevéltár XI. kötet 426. lap.
Teleki Oklevéltár XI. kötet 388. lap. Mátyás tudósítása Kassa városához.
Eschenloer 179. lap.
Eschenloer 314. lap.
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ton nyugtalanítsa. így többek között a briegi, oppelni és olaui őrsereg fáradhatatlanul zaklatta a cseh-lengyel tábor
elszakadozott csapatait. Ez utóbbi védő őrségéhez tartozott egy ötven emberből álló különítmény, mely a rosenheimi
malmoknál magát megfészkelvén, a lengyelek összeköttetéseit folyton háborgatta. Ennek véget vetendő, az egyesűit
táborból 1000 válogatott ember indult ellenök; de a bátor kis csapat a harczot ez egyéneden ellenséggel is fölvette s
állásában vitézül kitartva, oly jelesen harczolt, hogy a lengyelek közül a sikertelen küzdelemben 200 életét veszté, a
többinek pedig szégyen szemmel vissza kellett vonulni. A maroknyi csapat e hősies küzdelem után diadalmasan vonult
be Olauba.

ODDS AND ENDS IN WAR HISTORY
Summary
This was the title of a group of short writings published in the 1890 2 number of
the Hadtörténelmi Közlemények, commemorating the fourth centenary of the death
of King Matthias.
The goal of their renewed insertion was partly to encourage contemporary his
torians to publish materials similar to them, too, partly to raise a monument of our
1890 2 commemorative number.

KRIEGSGESCHICHTLICHE KLEINIGKEITEN
Resümee
Unter diesem Titel erschienen die hier zu lesenden kurzen Schriften 1890 im zwei
ten „Gedenkheft" der Hadtörténelmi Közlemények, das zum 400. Todesjahr Königs
Matthias zusammengestellt wurde.
Mit der wiederholten Veröffentlichung wollen wir einerseits die Historiker der
Gegenwart zur Erschließung und Publizierung ähnlicher Kleinigkeiten veranlassen,
andererseits dem dedenkheft, das vor hundert Jahren entstand, ein Denkmal setzen.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕЛОЧИ
Резюме
. Под таким заголовком были напечатаны во втором „мемориальном номере" жур
нала „Хадтёртенельми Кёзлеменьек" за 1890 год, посвященном 400-летию со дня
смерти короля Матьяша, публикуемые теперь статьи, которые может прочитать
наш читатель.
Повторным опубликованием этих работ мы хотели бы дать стимул нашим совре
менным историкам к исследованию и публикации подобных „мелочей", а также
воздать должное памяти юбилейного журнала, изданного 100 лет тому назад.
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KÖZLEMÉNYEK

PETER BROUCEK

A BÉCSI HADILEVÉLTÁR
ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEMMEL KAPCSOLATOS FORRÁSAI
A bécsi Hadilevéltár az osztrák Állami Levéltár egyik részlegeként működik, és KeletEurópa legnagyobb és legjelentősebb olyan intézménye, ahol hadügyekre vonatkozó írásos
anyagokat gyűjtenek és őriznek. Uralkodóknak, illetve uralkodók azon központi hatóságainak
a levéltári anyagai találhatók itt, amelyek az újkorban ( 1918-ig) a Habsburg monarchia had
ügyéért voltak felelősek; a hadsereg, a tengerészet és az erődítmények ügyeit szervezték és irá
nyították.
A XVI. századtól az ausztriai (Habsburg-, Habsburg-Lotharingiai-) ház monarchiáinak
magját az osztrák és a cseh tartományok, valamint a Szent István koronája alá tartozó biroda
lom képezte, tehát azok az országok, amelyeket 1867-től 1918-ig összefoglalóan cs. és kir.
monarchiának, Osztrák-Magyar Monarchiának, vagy Ausztria-Magyarországnak neveztek.
Amikor a Jagellók királysága az oszmán birodalom támadásai következtében összeomlott, a
horváth, a cseh, majd a magyar rendek - utóbbiak ugyan először csak „kisebbségben" - Auszt
ria uralkodóját, a német király fivérét, (I.) Ferdinándot választották meg uralkodójuknak. Fer
dinánd volt az, aki ezeknek az országoknak a központi közigazgatását és közös védelmét meg
szervezte, és ennek érdekében a rendek intézményei mellett 1556-ban létrehozta a bécsi Udvari
Haditanácsot, mégpedig közösen az egyes királyságok és tartományok rendjeivel, hiszen ezek
nek kellett előteremteni az anyagi eszközöket a hadügy és a katonai közigazgatás költségeinek
fedezésére és fenntartására. A XVII. század a török birodalom támadásait elhárító, súlyos, de a
1 Az Osztrák-Magyar Monarchia hadtörténetéhez v.o.: v.a. Alphons Frh. v. Wrede: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Die Regi
menter, Korps, Branchen und Anstalten von 1618 bis zu Ende des 19. Jahrhunderts. 1. és 2. Bécs, 1898.;.3. k. Bécs, 1901.; 4. k. 1. rész,
Bécs, 1905.; 5. k. Bécs, 1904.; Jürg Zimmermann: Militärverwaltung und Heeresaufbringung in Österreich bis 1806. In: Handbuch zur
deutschen Militärgeschichte 1648-1938. 1. k. III. rész, saját pagináció =1-168. o., Freiburg/Breisgau, 1965; Günther E. Rothenberg:
The Army of Francis Joseph, West Lafayette, Indiana, 1976. Továbbá 1. az összes tanulmányt in: Adam Wandruszka/Peter Urbanitsch
(szerk.): Die Bewaffnete Macht ( = Österreichische Akademie der Wissenschaften: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. V. k.
Bécs, 1987., főként: Johann Christoph Allmayer-Beck: Die Bewaffnete Macht in Staat und Gesellschaft, 141. o.; Walter Wagner: Die k.
[u.] k. Armee-Gliederung und Aufgabenstellung, 142-633. o.; Tibor Papp: Die königlich ungarische Landwehr (Honvéd) 1868 bis
1914., 634-686. o.; Lothar Höbelt: Die Marine, 687-763. o.)
2 Egyes népek hadtörténetéhez 1.: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyarország hadtörténete két kötetben. Budapest, 1984. és
1985.* Autorsky Kolektív: Vojenské Dejiny Československa IL Dil (1526-1918), Praha, 1986.; Günther Rothenberg: Die österreichische
Militärgrenze in Kroatien 1522 bis 1881, Wien-München, 1970.; Charles Terlinden: Histoire Militaire des Belges, Bruxelles, 1931. Mili
tärgeschichtliches Forschungsamt, Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648-1939. 6 kötet, München, 1964-1981.
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végeredményt tekintve eredményes háborúk, illetve az uralkodók és az egyes tartományok
rendi képviselői között a hatalomért vívott küzdelem jegyében telt el. Ez utóbbiak nem egy
szer polgárháborús konfliktusokhoz és katonai elnyomáshoz vezettek. Kiemelkedő esemé
nyekként említendők egyrészt a magyar területek visszahódítása (az 1699-es karlócai és az
1718-as passarovici békekötésekig), a harmincéves háború küzdelmei és az európai hegemó
niára törekedő Franciaország ellen folytatott hadjáratok, másrészt a magyar rendek II. Rákóczi
Ferenc fejedelem vezetésével vívott szabadságharca. A szabadságharcot lezáró 171 l-es szatmári
béke Magyarország számára egyfajta kompromisszumot hozott, átmenetet az abszolutista feje
delem által irányított állam, illetve a rendi állam között. Államjogilag ez a pragmatica sanctionak nevezett törvényben nyilvánult meg, amelyet valamennyi rend képviselője elfogadott. A
közös védelem megvalósításának érdekében a magyar országgyűlés hasonlóképpen elfogadta
az 1715. évi VIII. számú törvénycikkelyt, melynek értelmében a magyar királyság is hozzájárul
a királyságok és tartományok közös hadseregének ezredeihez, mely közös hadsereg központi
igazgatás és az uralkodó parancsnoksága alatt áll.
A felvilágosodott abszolutizmus és a restauráció korában ez volt az a törvényes alap, ame
lyen a további törökellenes háborúkat vívták, majd sikeresen visszaverték a porosz támadáso
kat és I. Napóleon francia császárnak az európai hegemónia megszerzése érdekében vezetett
hadjáratait. A magyar rendek ebben az időben (1790 körül) ellenezték, hogy Magyarországon
is bevezessék a központi összeíró és toborzó körzetek rendszerét. A magyar politikusok 1848ban, amikor a forradalommal megpróbálták a nemzeti liberális politikai eszmerendszert a gya
korlatba is átültetni, amennyiben perszonáluniót akartak az osztrák tartományokkal, elérték,
hogy rövid ideig létezett egy rüggeden magyar hadügy, amely a magyar országgyűlés ellenőr
zése alatt állt, de az 1849-es szabadságharc után ismét megszűnt.
A király és a nemzet valamint Ausztria és Magyarország között 1867-ben került sor a politi
kai kiegyezésre; a vonatkozó törvény értelmében a hadügy és a hadsereg közös volt.3 Az 1868as honvédelmi törvényekkel aztán mindkét államban megteremtették a saját haderőt, a magyar
honvédséget, illetve az osztrák Landwehr-t valamint a népfelkelés intézményét.
Annak ellenére, hogy a hadsereg kérdése miatt 1905 körül belpolitikai válság alakult ki, a
hadügy még az első világháború elején is megtartotta ezt a szervezeti formát és vezényleti fel
építést. Csak 1917/18-ban mutatott megértést Károly császár és király a magyar politikusok és
a magyar katonai vezetés törekvései iránt, akik egy önálló magyar hadsereg létrehozását szor
galmazták, amely az osztrák hadüggyel csak a legfelsőbb hadúr személyén, illetve annak legszű
kebb vezérkarán keresztül áll kapcsolatban. Az 1918-as fordulat aztán véget vetett az ilyen jel
legű terveknek, de a közös hadügynek is.

A HADILEVÉLTÁR TÖRTÉNETÉHEZ
Először Savoyai Jenő herceg, tábornagy idejében hallunk egy olyan levéltárról, amely állo
mányba vette a tábori kancellária aktáit és könyveit, a legfelsőbb katonai vezetés és a közigaz3 Christian Frech: Die Armeefrage in Österreich-Ungarn nach dem Ausgleich 1867 bis 1914. A bécsi egyetemen készült, géppel írt
kéziratos doktori dolgozat, Bécs, 1988.
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gatási szervek regisztratúráit, valamint a hadtudományi ismereteket közvetítő térkép-, könyv
es képgyűjteményeket. Savoyai volt ugyanis az, aki az Udvari Haditanács kancelláriai levéltárá
nak (Archívum bellicum) élére egy levéltárost rendelt, és ő látta el instrukciókkal ezt az első
levéltárost, Bernhard Rosenbaumot, akit I. József császár és király 1711. április 4-én nevezett
ki. Rövidesen ez a „levéltár" vette át az Udvari Haditanács, egyes katonai hatóságok, a meg
szüntetett tábori kancelláriák regisztratúráit, valamint több hagyatékot is.
1776-ban gróf Hadik András tábornagy, az Udvari Haditanács elnöke átszervezte az Udvari
Haditanács kancelláriájának levéltárát. A központi levéltár addig fennálló rendszere helyett
válogató levéltárat vezetett be, amelynek immáron nemcsak az volt a feladata, hogy regisztratúrákat őrizzen, hanem hogy tárgykörök szerint nyilvántartott fontos okmányokat, szerződé
seket, térképeket és könyveket is gyűjtsön. Az Udvari Haditanács aktái és könyvei visszakerül
tek az Udvari Haditanács regisztratúrájába, a kancelláriai levéltárnál csak tábori irattárak marad
tak zárt corpusként. Ezek a tábori irattárak és a hagyatékok részei adták azt a levéltári alapot,
amelyen később megindult a II. József császár által 1779-ben - elsősorban hadi tapasztalatok
szerzése céljából - elrendelt hivatalos hadtörténetírás.
A francia forradalom és az I. Napóleon elleni állandó háborúk igen magas követelményeket
támasztottak a hadüggyel szemben, melyet Károly főherceg, tábornagy emiatt átszervezett.
1801-ben létrehozott egy új hadtudományi kutató- és aktamegőrző intézetet, a Hadilevéltárat,
amelyet a főszállásmesteri törzs alá rendelt és annak tisztjeire bízott. Ennek az új intézménynek
is az volt a feladata, hogy hadtörténeti anyagokat gyűjtsön annak érdekében, hogy a hadviselés
és a hadseregszervezés kérdéseivel kapcsolatban tapasztalatokat szerezhessenek. A hadi publi
cisztika és különösen a hadtörténetírás is a feladatai közé tartozott.
Tehát a XIX. század első felében működött
- az Udvari Haditanács regisztratúrája (illetve 1848-tól a hadügyminisztérium regisztratúrája)
- a kancelláriai levéltár
- a Hadilevéltár.
Ez a levéltár is hamarosan áttért bizonyos katonai regisztratúrák állományba vételére és pol
gári szervektől, hagyatékokból és hadműveleteket végrehajtó hadseregek irattáraiból származó,
hadtörténeti szempontból releváns okmányok válogatott gyűjtésére. A levéltár 1810 táján a
következő osztályokra tagolódott:

4 A Hadilevéltár történetéhez v.o.: Inventáre österreichischer Archive, VIII. k.: Inventar des Kriegsarchivs. Szerkesztették a Hadi
levéltár munkatársai, 1. és 2. k. ( = Publikationen des Österreichischen Staatsarchivs, II. sorozat: Inventáre österreichischer Archive,
VIII. k.). Bécs, 1953.; Rainer Egger: Das Kriegsarchiv Wien. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen, 1970/1. k. 113-120. o.; 1970/2. k.
167-175. o.; 1971/1. k. 173-181. o.; 1971/2. k.; Edith Wohlgemuth: Das Kriegsarchiv und seine Bestände. Eine Bibliographie. In: Scrinium, 1983/28. füzet, 370-375. o.
5 Oskar Regele: Die Geschichtsschreibung im Wiener Kriegsarchiv von 1779 (Kaiser Joseph II.) bis zum Ende des ersten Weltkrie
ges (1918). In: Festschrift des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 1949. 1. k. Bécs, 1949. 732-743. o.; Kurt Peball: Archivar und Forscher
am Beispiel des Kriegsarchivs Wien. In: Der Archivar, 2. k. 1968. 52-54. o.
6 Johann Christoph Allmayer-Beck: Die Militärgeschichtsschreibung in Österreich von ihren Anfängen bis zum Jahre 1918. In: Mili
tärgeschichte in Deutschland und Österreich vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart (== Vorträge zur Militärgeschichte, 6. k.),
Herford-Bonn 1985. 70-86. o.
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-

iratosztály (az írásos anyagot őrző és kezelő osztály)
topográfiai osztály
könyvtár
hadtörténeti munkák osztálya.

Ezek a munkák 1818-ban átkerültek a főszállásmesteri törzs különleges osztályára, amely
1876-ig állt fenn. Csak amikor ez az - akkor már - vezérkari iroda ismét a Hadilevéltárhoz
került, akkor kezdődött meg a Hadilevéltár kiépítése egy katonai és hadiügyek szempontjából
egyedül illetékes központi kutató- és iratmegőrző intézménnyé. Kutatóintézetként - szintén
1876-ban - a Hadilevéltár kezdi meg annak a jelentős vezérkari műnek a kiadását, amely Jenő
herceg hadjáratait, majd a XVIII. és XIX. század egyéb hadjáratait tárgyalja. Ettől az évtől
kezdve jelentették meg a „Mitteilungen des k. k. (ab 1889 k.u.k.) Kriegs-Archivs" (A es. kir.
/1889-től es. és kir./ hadilevéltár közleményei) című kiadványt is.
Ami a levéltári források gyűjtését illeti, 1846-ban a kancelláriai levéltárat egyesítették az
Udvari Haditanács regisztratúrájával. 1889-ben aztán az Udvari Haditanács levéltárának nagy
részét betagolták a Hadilevéltárba, ami jelentős lépést jelentett annak érdekében, hogy létrejöj
jön egy katonai-hadügyi vonatkozású, osztrák-magyar központi levéltár. Ezt követte a közép
szintű hatóságok, tábori kancelláriák irattárainak és hagyatékok írásos anyagának az átadása,
valamint a könyvtár nagyszabású kiépítése. 1905-ben a Hadilevéltár átköltözött a Stiftkaserne
1746-1750 között épült akadémiai traktusába.
Már az első világháború alatt megállapodás született arról, hogy a honvédség aktáit az illeté
kes magyar katonai levéltárban őrzik és dolgozzák fel. Az első világháború után ezt a megálla
podást nemzetközi értelemben kiterjesztették korábbi aktákra is (a XVI. századtól kezdő
dően), elsősorban a „Régi" és az „Új tábori akták" ( = első világháború) állományaiból szár
mazó iratokra. Továbbá a Hadilevéltárnak a dokumentumokat és térképeket, valamint teljes
regisztratúrákat ki kellett adnia a monarchia utódállamainak , illetve Belgiumnak. Bár arról is
megegyezés született, hogy a központi katonai hatóságok regisztratúráit a nemzetközi tudo
mányos kutatás érdekében nem szakítják szét, mégis - legalábbis az osztrák álláspont szerint
önkényesen és az érdekelt államok kutatása szempontjából igen hátrányos helyzetet teremtve
- fontos aktákat elvittek pl. Olaszországba és Romániába, ahol ezeket máig sem tették hozzá
férhetővé.
Hasonlóképpen nemzetközi szerződések előírásainak tettek eleget akkor, amikor a Hadile
véltárban állami hadi levéltárak (Magyarország) és állami levéltári igazgatóságok (Csehszlová
kia, Olaszország) delegációi számára székhelyeket létesítettek. A második világháború után
csak Magyarország élt továbbra is ezzel a lehetőséggel, amely a tudományos kutatás és a tudo-

7 V.o. például: Walter Hummelberger: Das österreichisch-tschechoslowakische Archivabkommen vom 18. Mai 1920. In: Scrinium,
1985/32. füzet, 43-65. o.
8 Imre Ress: Die Ungarische Archivdelegation in Wien als eine Institution zur Lösung von grenzüberschreitenden Archivproble
men. In: Scrinium, 1987/36-37. füzet, 264-272. o.
9 Rudolf Neck: Zu den österreichisch-italienischen Archivverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg, in: Mitteilungen des Öster
reichischen Staatsarchivs. 31. 1978. 434-441. o.; Otto Friedrich Winter: Die italienische Kriegsarchivdelegation nach dem Ersten Welt
krieg, uo. 442-450. o.
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mányos kapcsolattartás érdekeit szolgálta és szolgálja. A magyar hadtudomány és hadtörténe
lem szempontjából fontos anyagokat a magyar Hadtörténeti Intézet tisztjei kezelik, együttmű
ködve az osztrák kollégákkal.
A Hadilevéltárnak az első világháború alatt, de főleg az első világháború után igen komoly
feladattal kellett megbirkóznia, amennyiben össze kellett gyűjtenie és nyilvántartásba kellett
vennie az első világháborúban részt vevő parancsnokságok és csapattestek aktáit. Továbbá a
Hadilevéltár megbízást kapott arra is, hogy szerkessze, illetve írja meg az „Ausztria-Magyaror
szág utolsó háborúja" (Österreich-Ungarns letzter Krieg) című négykötetes vezérkari művet,
mely megbízásnak 1938-ig eleget is tett.
A Hadilevéltár lényegében még 1989-ben is meglévő szervezete 1926-ban alakult ki:
- Igazgatóság
- I. osztály (Személyi akták)
- II. osztály (Tábori akták és levéltári gyűjtemények)
- III. osztály (Központi hatóságok és középszintű hatóságok)
- Térkép- és képgyűjtemény
- Könyvtár.
A Hadilevéltár 1920-tól a szövetségi kancellári hivatal alá tartozott.
1938 és 1945 között, a német megszállás alatt ugyan a levéltár állományait a német hadsereg
különböző hatóságai (hadsereglevéltár, hadseregkönyvtár) és a haditengerészet alá rendelték,
de nem vitték ki az épületből. A levéltári anyag veszteségei nem annyira közveden háborús
beavatkozások, vagy az épületben történt fosztogatások következtében keletkeztek, hanem
sokkal inkább azokon a helyeken, ahová a levéltári állományt a bombázások elől menekítették.
Amikor Ausztria a szövetséges hatalmak megszállása alatt állt, a levéltár könyvtára (jelentős
mértékben) és a tengerészeti levéltár, valamint a térkép- és képgyűjtemény (kisebb mértékben)
további veszteségeket szenvedett, mivel egy szövetséges bizottság „nácidanította" az anyagot.
A Hadilevéltárat még 1945-ben önálló osztályként betagolták a szövetségi kancellári hivatal
felügyelete alá tartozó, újonnan megalakított Osztrák Állami Levéltárba és igazgatóságát annak
vezérigazgatósága alá rendelték.
A hadsereg (Volkswehr 1918-1920, Österreichisches Bundeswehr 1937-1938)13, valamint a
frontmilícia (1937-1938) aktái már 1943-ban bekerültek a bécsi Hadsereglevéltárba, amely
fontos irat-, térkép- és képhagyatékokat is átvett, de nem gyűjtötte, őrizte a német Wehr
macht aktáit. Csak amikor a Hadilevéltár 1958-ban azt a megbízást kapta, hogy társadalombiz
tosítási célokra hivatalos igazolásokat állítson ki egyes személyek számára a német Wehr10 Ehhez még: Peter Broucek: Die „Abteilung für militärische Staatsakten" (1918-1920). In: Scrinium, 1983/28. füzet, 324-332. o.
11 Peter Broucek: Militärgeschichte in Österreich von 1918 bis 1938/45. In: Militärgeschichte in Deutschland und Österreich vom
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart ( = Vorträge zur Militärgeschichte, 6. k.), Herford-Bonn 1985. 87-107. o.;/.C. Allmayer-Beck,
P. Broucek, M. Rauchensteiner: Der erste Weltkrieg in der österreichischen Geschichtsschreibung zwischen 1914 und 1984. In: Neue
Forschungen zum Ersten Weltkrieg. Literaturberichte und Bibliographien (== Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte, 15. k.), Kob
lenz, 1985. 267-285. o.
12 Wilhelm Krauss: 10 Jahre Österreichisches Staatsarchiv 1945-1955. In: Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs, 8. 238-304. o.
13 Első tájékozódáshoz v.o.: Peter Broucek: Heerwesen. In: Erika Weinzierl-Kurt Skalnik: Österreich 1918-1938. Geschichte der
Ersten Republik. 1. k. Graz, 1983. 209-224. o.
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machtban 1938 és 1945 között teljesített szolgálatukról, vett át a levéltár ilyen jellegű személyi
anyagokat is, amelyek Ausztriában - többnyire magánszemélyek birtokában - még fellelhetők
voltak, illetve amelyeket a Német Szövetségi Köztársaság engedett át e célra.
Ez a hatalmas, tisztán adminisztratív jellegű tevékenység hosszú éveken át igencsak nagy ter
het rótt a levéltárra. Ennek ellenére képes volt arra is, hogy fontos közigazgatástörténeti és
hadtörténeti munkákat, valamint bibliográfiákat is megjelentessen, kiállításokat rendezzen és
közreműködjön az „Osztrák Állami Levéltár Közleményei" (Mitteilungen des Österreichi
schen Staatsarchivs) című, 1948-tól megjelenő tudományos orgánum kiadásában. Ami a levél
tári állományokat illeti, 1987-ben végre sikerült átvenni a belügyminisztériumtól az egykori
katonai anyakönyvi hivatal állományait (anyakönyveket és kartotékokat a XVII. századig viszszamenőleg).
Az Osztrák Állami Levéltár új osztályának, a „Köztársaság Levéltárának" megnyitása után
1987-ben ennek az új intézménynek adták át a Volks wehr, az osztrák Bundesheer, a német
Wehrmacht és az 1945-1946-ban működő Állami Kancellária - Hadsereg hivatal (Staatskanzlei-Heeresamt) aktáit. Ezzel a Hadilevéltár tevékenysége a dunai monarchia hadügyére vonat
kozó források őrzésére és tudományos kiértékelésére korlátozódott. Ez a levéltár 1989 őszén a
könyvtárral együtt átköltözött az Osztrák Állami Levéltár új központi levéltári épületébe
(Bécs, 3. kerület, Notterfdorfergasse 2.).
Az alábbiakban a Hadilevéltár állományairól adunk áttekintést, amely a magyar kutatók és
levéltárosok számára megkönnyíti az eligazodást. Megkülönböztetünk:
- I. hatósági regisztratúrákat és levéltári gyűjteményeket,
- II. térképgyűjteményt, képgyűjteményt és könyvtárat.

I. REGISZTRATÚRÁK ÉS LEVÉLTÁRI GYŰJTEMÉNYEK
A) Szárazföldi haderők
1. Legfelsőbb főparancsnokság
Őfelsége a császár és király Hadikancelláriája (Die Militärkanzlei Seiner Majestät des Kaisers
und Königs) (Szigla: MKSM) - 1849-1918.
Ez a szerv vitte a legfőbb hadúr számára a legfelsőbb parancsnokság szolgálati ügyeit 1849 és
1918 között, és már őrzött bizonyos aktákat is, amelyek I. (IV.) Ferdinánd császár és király
főhadsegédi hivatalának kancelláriájából származtak. Ez a kancellária dolgozta ki és készítette
elő az összes személyi, szervezeti és - háború idején - hadműveleti kérdésekben hozott császári
14 Otto Friedrich Winter: Archivierung modernen militärischen Schriftgutes in Österreich. In: Scrinium, 1973/9. füzet, 20-37. o.
15 Otto Friedrich Winter: Personalunterlagen des Zweiten Weltkrieges im Kriegsarchiv. In: Mitteilungen des Österreichischen Staats
archivs, 28. k. 50-67. o.
16 Manfried Rauchensteiner: Nachkriegsösterreich 1945. In: Österreichische Militärische Zeitschrift, 1972. évf., 407-421. o.
17 Kurt Peball: Der Neubau des Österreichhischen Staatsarchivs. In: Scrinium, 1986/34. fuzet, 135-143. o.
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határozatokat, amelyeket a központi szervek javasoltak. A kancelláriát az első főhadsegéd
vezette, aki 1867-ben, amikor az ossz fegyveres erőket (a cs. és kir. hadsereget, a es. kir. Landwehr-t, a m. kir. honvédséget, az osztrák és a magyar csendőrséget, a cs. és kir. haditengerésze
tet) átszervezték, a hadikancellária főnöke lett és bizonyos feladatokat leadott az 1860-ban
ismét megalakult hadügyminisztériumnak, illetve az 1868-ban újonnan létesített osztrák és
magyar honvédelmi minisztériumnak. Az aktaállomány egy fősorozatra és egy különleges
sorozatra van osztva, és kancelláriai könyvekben, valamint egy segédletben van feltárva.
Igen nagy jelentőségű a különféle szervezeti kérdésekben (pl. a hadseregben végrehajtandó
reformokkal kapcsolatban), a műveleti és személyi kérdésekben (pl. az 1859-es, 1866-os és az
1914-1918-as háborúk idején), valamint a politikai kérdésekben (pl. Ausztria-Magyarország
nak a német birodalomhoz fűződő viszonyát illetően, vagy az ún. „hadseregkérdésben", a füg
getlen magyar hadsereg kérdésében) hozott döntésekre vonatkozó anyag.
1610 doboz, 775 kötet.
Őfelsége a császár és király Főhadsegédi Hivatala /Generaladjutantur Seiner Majestät des
Kaisers und Königs/ (szigla: GASM) - 1867-1918.
Az 1867 előtti időszakra vonatkozóan nem maradt fenn zárt aktaállomány azoknak a tiszt
ségviselőknek a kancelláriájából, akik az uralkodó személye körüli szolgálatot látták el. Az 1867
utáni kort illetően azonban már találhatók, mégpedig feldolgozott állapotban, olyan okmá
nyok is a szóban forgó állományban, amelyek az uralkodó utazásaival, a hivatalos látogatások
kal, gratulációkkal, kitüntetésekkel, a bel- és külföldi ezredek tulajdonlásával kapcsolatosak. A
főhadsegéd felelt az uralkodó biztonságáért, ha az megjelent a nyilvánosság előtt.
270 faszcikulus, 90 kötet.
Az ossz fegyveres erők főfelügyelőjének Hadikancelláriája /Militärkanzlei des Generalinspek tors der Gesamten bewaffneten Macht/ (szigla: MKFF) - 1898-1914.
Az ausztriai-Este házból származó Ferenc Ferdinánd trónörökös főherceg, akit 1898-ban a
„legfelsőbb parancsnokság rendelkezési állományába" helyeztek, kb. 1905-től egyre növekvő
befolyást gyakorolt a két állam katona-, kül- és belpolitikájára. Jól tükrözik az akták a trónörö
kösnek a magyarországi uralkodó körökhöz fűződő problematikus kapcsolatát. 1908-tól
kezdve mobilizálás esetére a trónörökös volt kiszemelve a hadsereg főparancsnokául, 1913-tól
ő volt a „főfelügyelő".
A kancellária aktáinak fősorozatát terjedelmes pótsorozat egészíti ki. (A főherceg hagyatékát
letétként a Házi, Udvari és Állami Levéltárban (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) őrzik, politikai
és katonai tekintetben befolyásos adjutánsainak ill. kancelláriája vezetőinek a levéltári hagyaté
kai pedig a Hadilevéltár hagyatékgyűjteményében találhatók.)
211 doboz, 50 kötet.
18 Ingrid Zeller: Die Tagebücher des Flügeladjutanten Kaiser Franz Joseph I. a bécsi egyetemen 1969-ben készült géppelírt, kézira
tos bölcsészdoktori disszertáció.
19 Rainer Egger: Die Militärkanzlei des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand und ihr Archiv im Kriegsarchiv Wien. In: Mittei
lungen des Österreichischen Staatsarchivs, 2. k. 1975. 141-163. o.
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A hadsereg- (csapat-) főfelügyelők irattárai - 1903-1914.
Az 1869 és 1914 között kinevezett felügyelők kancelláriáinak irattári anyagából csak kevés
maradt fenn. 1895 után, Albert főherceg, tábornagy halála után mindig több tábornok volt
kijelölve a kiképzés felügyeletére és - mozgósítás esetén - a hadseregparancsnoki tisztre. Ki
emelkedik közülük Frigyes főherceg, gyalogsági tábornok.
10 faszcikulus.
A testőrségi irattárak
A császári és királyi udvarban szolgáló testőrök, akik folyamatos jelenlétét az udvarban I.
Miksa koráig visszamenőleg tudjuk kimutatni, az udvartartáshoz tartoztak. 1917-től azonban
már nem közvetlenül, hanem az összes testőr ezredesének személyén keresztül voltak a főud
varmester alá rendelve, ugyanis több tiszti és altiszti testőrség létezett. Az aktákat a személyi
összetétel, a szertartásrend, valamint a kulturális törekvésekkel kapcsolatos kérdések kutatásá
hoz lehet jól fölhasználni. A magyar testőrségek aktáit 1927-ben kiadták Magyarországnak.
400 faszcikulus, 270 kötet.
Az ossz fegyveres erők vezérkari főnöke és annak irodái - 1908-1914.
A császári állandó hadseregben svéd és francia mintára bevezetett főszállásmesteri funkciót
először akkor szabályozták, amikor Savoyai Jenő töltötte be ezt a tisztet. 1757-ben és 1769ben már kiadtak a békében is működő főszállásmesteri hivatalra vonatkozó szabályzatokat,
mégis, ez az intézmény még hosszú ideig egy olyan hatóság maradt, melynek fő feladata a
topográfiai felmérés és a hadi tapasztalatok gyűjtése volt. Hadműveleteknél a vezénylő tábor
nokok tanácsadói egyes, egy hadsereg, vagy egy seregtest főszállásmesteri posztjára kinevezett
tisztek voltak. Ez az - 1865-től vezérkarnak nevezett - intézmény, amelynek békében az volt a
feladata, hogy indítványozza és megtegye az előkészületeket háború esetére, az általános had
kötelezettség bevezetése után a zökkenőmentes mobilizálásért és felvonulásért volt felelős.
Gróf Friedrich Beck-Rzikowsky vezérkari főnök és táborszernagy (1881-1906), de különösen
utódja, gróf Franz Conrad von Hötzendorf (1906-1911, 1912-1917) alatt a vezérkari főnök
hivatala meglehetősen gyorsan igen nagy kül- és katonapolitikai jelentőségre tett szert. A
„főnök" - igaz először csak a császárnak való referálási jogot illetően - 1913-ban függetlenné
vált a hadügyminisztertől, és így a császári főparancsnokság orgánumává vált.
Ennek az intézménynek az egyre növekvő politikai jelentősége csak kb. 1900-tól tükröződik
egy fősorozatnak az 1816-os évtől meglévő aktáiban. A hat iroda aktagyűjteményei közül had
es politikatörténeti szempontból a szervezeti intézkedésekért felelő igazgatósági iroda aktái
20 Geschichte der k.u.k. Wehrmacht. 6. k. Der Allerhöchste Oberbefehl. Die Garden. Kiadta a Hadseregtörténeti Múzeum igaz
gatósága, együttműködve az Osztrák Hadseregtudományi Társasággal, Bécsben. Szerkesztette Peter Broucek, Georg Zivkovic és Herbert
Klima közreműködésével, báró Alphons von Wrede alezredes kézirattöredékei (=Militaria Austriaca, 6. k.) alapján, Bécs, 1988.
21 Theodor v. Zeynek: Rückblick auf die Geschichte des Generalstabes. In: Militärgeschtliche Mitteilungen, 65. évf. 1934. 469-508. o.;
Oskar Regele: Generalstabschefs aus 4 Jahrhunderten. Das Amt des Chefs des Generalstabes in der Donaumonarchie. Seine Träger und
Organe. Wien, 1966.; Kurt Peball: Das Generalsreglement der k.k. österreichischen Armee vom 1.9-1759. In: Schriften des Heeres
geschichtlichen Museums in Wien, 3. k. 1967. 81-128. o.
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(akták 1808-1918-ból), mindenekelőtt azonban a felvonulás és a szövetségesekhez fűződő
katonapolitikai kapcsolatok ügyeiért felelős műveleti iroda valamint a nyilvántartó iroda aktái
(akták és könyvek 1826-1914-ből) a legfontosabbak. A másik három iroda a hadtápiroda, a
topográfiai iroda, valamint az instrukciós, vasúti és távirati iroda volt.
901 doboz, 490 kötet.
A vezérkari irodák regisztratúráival kapcsolatban említendők meg
a katonai attasék irattárai,
amennyiben - töredékesen - megmaradtak.

:

A császár 1860-ban engedélyezte egy-egy törzstiszt rendszeresített kiküldését a párizsi, ber
lini és szentpétervári követségekre, tiszteket addig csak különböző, időben behatárolt „udva
riassági missziókra" rendeltek ki. Az egy-egy törzstisztet azonban hamarosan mások is követ
ték, mert állandóan nőtt az igény aziránt, hogy pontosan tájékozódjanak a külföldi katonai
ügyekről és hogy hivatalos kapcsolatokat tartsanak fenn külföldi hadseregekkel. A katonai
attasé a követség személyzetének állományába tartozott, szolgálati utasításai szerint elsősorban
a vezérkari főnöknek, vagy közvetlenül a nyilvántartó irodának tartozott jelentést tenni.
A belgrádi, berlini, berni, bukaresti, cetinjei, konstantinápolyi, madridi, párizsi, szófiai,
stockholmi attasék és az üszkübi adjoint militaire (1904-1909) irattárának töredékei maradtak
fenn.
127 doboz, 62 kötet.
2. Régi tábori akták és hadtudományi emlékiratok
Régi tábori akták /Alte Feldakten/ (szigla: AFA) - XVI. század eleje - 1913.
Ez a jelentős állomány a XVI-XIX. századi osztrák és magyar hadtörténet szempontjából az
egyik legfontosabb levéltári anyag. A gyűjtemény magját azok az iratok képezik, amelyeket
1801-től gyűjtött az akkor újonnan létesített Hadilevéltár hadi tapasztalatok dokumentálása,
illetve hadtörténetírás céljából. Az állomány (egyeden - többnyire - XIV. és XV. századi ira
tok másolatait tartalmazó doboz kivételével) I. Miksa háborúitól az 1913-as ún. „üszküdari
különítmény"-ig (Skutari-Detachement) terjedő aktákat foglalja magába.
A következő anyagok találhatók ebben a gyűjteményben:
a) a XVI. századtól, elsősorban az 1526 utáni török háborúk korától kezdődően várőrségek
regisztratúráinak darabjai és a császári udvarnak küldött jelentések; többé-kevésbé jelen
tős hadvezérek, pl. Wallenstein, Montecuccoli, Savoyai Jenő herceg, Daun, Károly főher
ceg, Radetzky és más tábornagyok tábori kancelláriáinak darabjai; ebből az időszakból
származó parancsok és utasítások, jelentések, levelezések, létszámkimutatások, menettáb22 Jobann Christoph Allmayer-Beck: Die Archive der k.u.k. Militärbevollmächtigten und Militär-Adjoints im Kriegsarchiv Wien.
Ein Beitrag zur militärischen Quellenkunde. In: Österreich und Europa. Festschrift für Hugo Hantsch zum 70. Geburtstag. Bécs, 1965.
351-378. o.
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lázatok, naplók, emlékiratok, valamennyi példány eredeti, fogalmazvány, vagy másolat.
Az anyag év és hónap szerint, eredetre való tekintet nélkül, de a XVII. század második
felétől az egyes éveken belül hadszínterenkénti bontásban van rendezve.
b) Az Udvari Haditanács aktái, amelyek 1726-tól tartalmazzák a fronton működő parancs
nokságok és az Udvari Haditanács között folyó levelezést, s amelyeket kb. 1848-tól had
történeti értékük miatt kivettek az egykori Udvari Haditanács regisztratúráiból és évekre bontva - a tulajdonképpeni tábori aktákhoz csatoltak.
c) Kabinetakták. Ezek az 1686-tól 1836-ig terjedő időszakból származó akták - szintén
évekre bontva - lassanként kerültek át a Régi tábori aktákhoz, és tartalmuk szerint leve
lek, a parancsnokok és a császár közötti levelezés darabjai és feljegyzések, amelyek a csá
szárral folytatott tanácskozásokról készültek.
d) A hadseregakták a harmincéves háború korából, majd az 1778 és 1913 közötti időből
valók és a hadseregfőparancsnokságok kancelláriáinak regisztratúráiból származnak. Leg
fontosabbak közülük az utánpótlás és a közigazgatás irattári anyagai, de különleges érdek
lődésre tarthatnak számot azoknak a megszálló csapatoknak az aktái is, amelyek 1814-től
Franciaországban, vagy a monarchia olasz tartományaiban, illetve az 1859 előtti olasz álla
mokban tartózkodtak.
e) Néhány doboz aktákkal, elsősorban megfigyelők, néha résztvevők beszámolóival a
XVII. és XVIII. században a monarchia keleti és déli részén, pl. Velencében vagy Orosz
országban folyó háborúkról.
f) A „különleges állomány" elnevezésű gyűjtemény. A hadseregaktákhoz lehetőleg krono
lógiai sorrendben igen nagyszámú, eredetileg 141 faszcikulusból álló aktát csatoltak,
melyek többnyire a XIX. századból származnak, s 1918-ig a levéltár vezetőségének őrize
tében és az osztály vezetőségének különleges felügyelete alatt álltak. Ezek elsősorban
egyes seregtestek és megszálló csapatok regisztratúráiból és főként az 1866-ig terjedő kor
szakból valók, mindenekelőtt az olasz félszigeten, a Szerbiában, Németországban és Fran
ciaországban történt eseményekkel foglalkozó jelentések, amelyeket valamely, ma már
többnyire azonosíthatatlan okból 1918-ig nem bocsátottak a historiográfiai kutatás ren
delkezésére.
Tartalmukat jelenleg csak egy ideiglenes dobozjegyzék tárja fel.
g) Létszám- és szolgálati táblázatok, diszlokációs kimutatások gyűjteménye a dunai
monarchia egyes királyságaiban és tartományaiban lévő helyőrségeknek az 1790-1913-as
időszakra vonatkozó létszámjegyzékeivel és hadrend (Ordres de Bataille) kimutatásaival.
A tulajdonképpeni tábori akták indexekben és protokollokban vannak feltárva, amelyeket a
levéltárban állítottak össze, a „hadseregakták" vonatkozásában többnyire megvannak még a
hozzájuk tartozó kancelláriai könyvek.
3856 doboz, 763 kötet.
Hadtudományi emlékiratok /Kriegswissenschafdiche Mémoires/ (szigla: MEM) - XVII.
századtól - 1914-ig.
Amit a háborús konfliktusok gyakorlatának megismerése szempontjából a „Régi tábori
akták" jelentettek, azt nyújtotta nyilván az elmélet számára ez a második, valószínűleg 1801
- 127 -

körül keletkezett aktacsoport. Ebben a hadtörténeten kívül a hadügy összes egyéb területére
vonatkozó emlékiratokat, terveket, indítványokat, tapasztalati beszámolókat, tiszti hagyaté
kokból származó fontos aktadarabokat és mindenfajta megőrzésre érdemesnek tartott iratokat
gyűjtöttek egyfajta dokumentációs levéltárként a főhadszállásmesteri törzs számára. Ezek olyan
levéltári anyagok voltak, amelyek egyik regisztratúrába sem illettek bele, vagy megsemmisített,
illetve elveszett regisztratúrákból származtak. A gyűjtés célja az volt, hogy a hadügy jobbítása,
az esetleges elkövetkező katonai konfliktusokra történő felkészülés érdekében egyfajta „hadseregagy" álljon rendelkezésre.
Ezeket az aktadarabokat kb. az állandó hadsereg fennállásától kezdve gyűjtötték és regiszt
rálták. Az akták célirányos gyűjtése kb. 1880-ig tartott. Azt mondhatjuk, hogy ez után az idő
pont után ezt a gyűjteményt már csak kiegészítették egyes leletekkel. Az 1945 utáni időszak
levéltárosai sokkal inkább azon voltak, hogy az ebben az állományban gyűjtött anyagból
különböző írásos hagyatékokat rekonstruáljanak és a hagyatékgyűjteményben helyezzenek el,
amelyeknek a darabjait ebben az állományban eredetileg egymástól elszakítva, az egyes rubri
káknak megfelelően szétszedve fektették le. így nézve ez a gyűjtemény egyrészt a főszállásmesteri irodákban őrzött akták, másrészt a levéltárban létesített, folyamatos munkával összeállított
kézirat- és hagyatékgyűjtemény előzménye.
A gyűjteményt név- és tárgymutató, valamint protokoll tárja fel. Az első áttekintés meg
könnyítésére rubrikák szolgálnak: I. A törökellenes háborúk, II. A Poroszország elleni hábo
rúk, III. A Franciaország elleni háborúk, IV. Gyalogsági gyakorlatok, V. Lovassági gyakorla
tok, VI. Alkalmazott taktika, VII. A csapatok állapota taktikai tekintetben, VIII. A csapatok
állapota gazdasági tekintetben, IX. A csapatok állapota politikai tekintetben, X. Csapatok léte
sítése és bővítése, XI. A vezérkar, XII. A hadmérnökség, XIII. A tüzérség, XIV. Az utászok,
XV. A hidászok és sajkások, XVI. A tengerészet, XVII. Különböző tábori kellékek, XVIII.
Különböző hadseregek, XIX. Csapatcsökkentés, XX. Lovak, XXI. Topográfia és egyenruha
képek (átadva a Hadilevéltár térképgyűjteményének), XXII. Országismeret és statisztika,
XXIII. Az országok állapota, XXIV. Pátensek, rendeletek, XXV. A jogügy, XXVL Távíróügy,
XXVII. Orvosi javaslatok, XVIII. Különféle katonai ügyek.
394 doboz, 1 kötet.
3. Központi szervek
A bécsi Udvari Haditanács /Wiener Hofkriegsrat/ (szigla: HKR) - 1557-1848.
A Habsburg királyságok és tartományok legfelsőbb katonai hatóságának a regisztratúrája a
Hadilevéltár legterjedelmesebb és legjelentősebb levéltári állománya,23 hiszen ennek a hatóság
nak a protokolljai és mutatói, melyek a kancellária kimenő és beérkező aktáinak adatait tartal
mazzák, nemcsak a hadügy, de a közélet valamennyi területe szempontjából igen fontos forrá
sok. Az Udvari Haditanács a vezérkar, a hadseregszervezés és igazgatás (toborzás, felszerelés, a
csapatok és várőrségek ellátása, a tisztek és hadügyi hivatalnokok személyi ügyei), a XVIII.
23 Az Udvari Haditanács történetéről még nem készült tudományos szempontból kielégítő munka. V.o.: Der Österreichische
Hofkriegsrat 1556-1848. Bécs, 1949. ( = Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, III. pótkötet.)
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századig az oszmán ill. az orosz birodalommal való diplomáciai kapcsolattartás, valamint igaz
ságszolgáltatás legfelső fórumának feladatait látta el. Az Udvari Haditanács részt vett a török
háborúkban visszafoglalt magyar és horvát, majd az újonnan meghódított bukovinai és galíciai
területek közigazgatásának megszervezésében is és feladata volt, a Magyarország déli és keleti
részein lévő határőrvidékek igazgatása is. Hangsúlyozandó az Udvari Haditanácsnak az udvari
kamaráktól való anyagi függősége.
Az Udvari Haditanács kancelláriája kezdettől két osztályra tagolódott, melyek a bejövő és
kimenő aktákat dolgozták fel, 1704-től volt még ezeken kívül egy jogi osztály is. 1752-ig az
iktatás számregiszter, később rubrikarendszer szerint történt. 1777-től ezt a fontos udvari hiva
talt ügyosztályokra osztották, s ez a felépítés megmaradt 1848-ig. Csak Károly főherceg, tábor
nagy elnöksége idején (1804-1805) következtek be változások. 1802-től az üléseken tárgyalt
aktákról rövid kivonatok, ún. „protokollák" készültek. Létezett még továbbá egy - a kutatás
ban egyébként csak kevésséfigyelembevett - elnöki hivatal, mely 1808-tól önálló protokollvezetéssel rendelkezett.
Az állomány nagy jelentősége a protokollokban és a protokollákban rejlik, mivel az iratállo
mánynak magának sajnos csak egy töredéke maradt meg tűzvészek és selejtezések következté
ben.
10 012 doboz, 7650 kötet.
A főállományhoz egy különleges sorozat kapcsolódik olyan iratanyaggal, amelyet a regisztratúrában nem iktattak:
Az Udvari Haditanács kancelláriájának irattára és katonai lerakati adminisztráció.
Okmányok, szerződések és instrukciók gyűjteménye, nyilván az 1711-ben létesített kancel
láriai irattár magja.
60 faszcikulus, 55 kötet.
Kinevezések 1466-1766 és előjegyzési könyvek 1766-1866.
Tiszti kinevezések, instrukciók, toborzási pátensek fogalmazványai.
30 doboz, 20 kötet.
Katonai impresszumok és normáliák - 1570-1919 (sic!)
Nyomtatott rendeletek, pátensek, instrukciók.
200 faszcikulus, 68 kötet.
Vizsgálati iratok - 1800-1849.
Különféle bírósági vizsgálatok anyagai.
12 doboz.
24 Eduard v. Wertheimer: Erzherzog Karl als Präsident des Hofkriegsrates 1801-1803. In: Archiv für österreichische Geschichte,
66. k. 1885. 277-314. o.
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Ypsilanti-akták - 1821-1827.
Válogatott iratok Ypsilanti Sándor fejedelem magyarországi (munkácsi) és ausztriai fogsá
gáról.25
1 doboz.
Határőrvidék akták - 1720-1876.
Az Udvari Haditanács belső aktái a katonai határőrvidékek közigazgatásáról.
48 doboz, 30 kötet.
Kommerciálék - 1751-1776.
Akták a „tengeri határ" és a partvidék közigazgatásáról.
19 doboz, 1 kötet.
További fontos központi hatóságok:
Főhadbiztosi Hivatal - 1733-1768.
Ennek az 1650-ben létrehozott hatóságnak a számlaellenőrzés volt a feladata. 1767/69-ben
bekebelezte az Udvari Haditanács.
78 doboz, 54 kötet.
i

Udvari Egészségügyi Bizottság - 1738-1775.
A katonai közigazgatás alatt álló határterületek közegészségügyi ellenőrzésének aktái.
3 doboz, 6 kötet.
Prágai Udvari Haditanács - 1593-1611.
Annak az udvari haditanácsnak az aktái, amelyik II. (I.) Rudolf császár és király prágai tar
tózkodása idején Prágában működött.
3 doboz, 4 kötet.
Belosztrák Udvari Haditanács - 1566/78-1749, 1744-től Belosztrák katonai fődirektórium.

25 Peter Broucek: Alexander Ypsilantis Gefangenschaft in Osterreich. In: Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs, 1964/65. k.,
550-559. o.
26 Walter Wagner: Quellen zur Geschichte der Militärgrenze im Kriegsarchiv Wien. In: Die k.k. Militärgrenze. Beiträge zu ihrer
Geschichte ( = Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, 6. k.), Bécs, 1973. 261-290. o.
27 Rainer Egger: Ernst Welling, der Archivar des Prager Hofkriegsraten. In: Scrinium, 1983/28. füzet, 333-335. o.
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Annak a gráci udvari haditanácsnak az aktái és protokolljai, amelyik a vend és a horvát
határvédelemért felelt. Ennek megfelelően protokolljai két csoportra vannak osztva „Windica"
és „Croatica" címszó alatt.
58 doboz, 146 kötet.
Gróf Lacy Móric tábornagy állam- és konferenciaminisztériuma /Staats- und Konferenzmi
nisterium Feldmarschall Moritz Graf Lacy/ (szigla: KLA) - 1774-1801.
Mária Terézia és II. József tanácsadójának aktái, akinek az uralkodó kívánságára az Udvari
Haditanács előterjesztéseit kellett szakvéleményeznie.
80 doboz, 8 kötet.
Károly főherceg Hadügyi és Tengerészeti Minisztériuma /Kriegs- und Marineministerium
Erzherzog Carl/ (szigla: KMA) - 1801-1814.
1801 és 1805 között II. (I.) Ferencfivére,Károly főherceg, tábornagy volt a hadügyi és ten
gerészeti miniszter. Az Udvari Haditanács fölé volt rendelve és katonai ügyekben kizárólagos
előterjesztési joggal rendelkezett.291805 után a főherceg csak tanácsadói funkciót töltött be. Az
akták fontos forrást jelentenek a főherceg hadügyi reformjait illetően.
157 doboz, 40 kötet.
(Birodalmi) Hadügyminisztérium /(Reich-)Kriegsministerium/ (szigla: KM) - 1848-1918
és Katonai Likvidációs (Felszámoló) Hivatal /Militärliquidierungsamt/ (szigla: MLA) 1919-1931.
1848-ban megszűnt a központi hatóságok testületi formája és felelős minisztériumok léptek
a helyükbe. Az első hadügyminiszter Peter Zanini altábornagy volt 1848. április 2-től, 1848.
június 1-től a hadügyminisztérium váltotta fel az Udvari Haditanácsot. A Magyarországgal
létrejött kiegyezés után is a közös hadseregért és a haditengerészetért ez a minisztérium volt
felelős. Csak az 1853. május 31. és I860, december 20. közötti időszakban vette át a vezetést
egy már 1849-ben felállított ún. legfelsőbb hadseregparancsnokság, mely a katonai intézmé
nyek igazgatását is ellátta. Az említett időszak előtt és után azonban a hadügyminisztérium
volt azon három minisztérium egyike (a másik kettő a külügyminisztérium és a közös pénz
ügyminisztérium volt), amelyeknek kompetenciája az egész Osztrák-Magyar Monarchiára
kiterjedt. A minisztérium számos, első látásra nem katonai kérdésnek tűnő ügyben is állást
foglalt. így aktái országismereti szempontból is fontos forrásokat jelentenek. A minisztérium
egy (saját kancelláriával rendelkező) elnöki hivatalra és egy sor (közös kancelláriával és vala
mennyi osztályra vonatkozó regisztratúrával rendelkező) osztályra tagolódott.
28 Viktor Thiel: Die innerösterreichische Zentralverwaltung. In: Archiv für österreichische Geschichte, 105. k. 1916. 1-210. o.;
111. k. 1930. 499-670. o.
29 Josef R. v. Kleyle: Reform des österreichischen Kriegswesens durch Erzherzog Carl im Jahre 1801. In: Sitzungsberichte der kai
serlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische Klasse, 2. k. 1849. 338-357. o.
30 Walter Wagner: Geschichte des k.k. Kriegsministeriums I. 1848-1866 (Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie, V. k.), Graz-Köln, 1966.; II. 1866-1888 (Studien, X. k.), Wien-Graz-Köln, 1971.
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A Katonai Likvidációs (Felszámoló) Hivatal bonyolította 1918 után az osztrák-magyar
katonai közigazgatás még folyó követeléseit. Először a nemzetközi likvidációs bizottság, majd
az osztrák szövetségi pénzügyminisztérium alá tartozott.
A hadügyminisztérium különleges sorozatában olyan iratok vannak összegyűjtve, melyeket
nem tartalmaznak a kancelláriai protokollok. Ezekből a válogatásokból csak néhány példát
sorolunk föl:
Nagy temetések - 1847-1913
Brucki tábor - 1869
Degenfeld-Schönburg magánlevelezése hadügyminiszter korából - 1860/61
A 13. és 14. huszárezred: Albert sajátkezűleg írt aktái - 1859/60
Miniszteri konceptusok - 1896-1902
A hadügyminisztérium műveleti kancelláriája - 1849/50
Alapítványok, alapítólevelek - 1750-1918
Vizsgálati akták, nevek szerint alfabetikus sorrendben - kb. 1851- kb. 1865.
17 681 doboz, 9600 kötet.
Cs. Kir. Honvédelmi Minisztérium - 1868-1921
A Magyarországgal megkötött 1867-es kiegyezés eredményesen zárult tárgyalásai után az
ossz fegyveres erők hármas felosztásának megfelelően a (birodalmi) hadügyminisztérium és a
m. kir. Honvédelmi Minisztérium mellett létrehozták Ausztriában („a birodalmi tanácsban
képviselt királyságokra és tartományokra illetékes") cs. kir. Honvédelmi Minisztériumot. Ez
irányította a cs. kir. Landwehr-t és a népfölkelés intézményét, melyek ügyeit a birodalmi
tanácsban a miniszter képviselte, mint ahogy a magyar honvédelmi miniszter, aki a csendőrsé
get is vezette, a magyar országgyűlésben képviselte a magyar királyi honvédség ügyeit.
A minisztérium az elnöki hivatalra, valamint a katonai ügyek, a politikai ügyek és a csendőr
ségi ügyek osztályaira tagolódott. Minden osztályra külön mutatók állnak rendelkezésre.
2960 faszcikulus, 1240 kötet.
4. Középszintű hatóságok (melyek az Udvari Haditanács, illetve a hadügyminisztérium alá vol
tak rendelve).
Rokkanthivatal - 1723-1803.
A rokkantak gondozására és ellátására 1715-ben önálló rokkant-bizottság alakult, amely
többek között az érintetteknek és a rokkantházaknak szánt pénzadományokat és alapítványo
kat kezelte. 1769-ben a bizottság átalakult Rokkanthivatallá, amelyet aztán 1803-ban betagol
tak az Udvari Haditanácsba.
126 doboz, 254 kötet.
Hadmérnöki Főhivatal és Hadmérnöki Főigazgatóság - 1860-tól Hadmérnöki Főfelügyelő
ségnek nevezték - 1756-1918.
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A mérnöktiszteket 1747-ben egy mérnök-hadtestben fogták össze, és külön szolgálati sza
bályzat vonatkozott rájuk.31 Főnökük, a hadmérnöki főfelügyelő alá volt rendelve az aknász és
árkász hadtest, ő foglalkozott az összes hadmérnöki, aknászi, árkászi és műszaki feladatokkal,
valamint az erődítésekkel.
Azok a tervek, amelyeket ez a részleg dolgozott ki, a „Hadmérnöki főhivatal hadmérnöki és
tervrajz levéltárában" találhatók, amely a térképgyűjtemény egy részét alkotja.
1124 doboz, 332 kötet.
Tüzérségi Főhadszertári Hivatal és Tüzérségi Főigazgatóság - 1772-1857.
I. Miksa korától kezdve a tüzérség az uralkodó „házi tüzérségére", az egyes királyságok és
tartományok rendje által fenntartott „szárazföldi tüzérségre", valamint az egyes hadjáratok ide
jére felállított „tábori tüzérségre" tagolódott. Ezeket a hadtesteket Mária Terézia alatt egyesítet
ték, és létrehoztak egy Tüzérségi Főhadszertári Hivatalt, amelyet egy Tüzérségi Főigazgatóság
alá rendeltek. Ez utóbbit különböző reorganizációs intézkedések után 1860-tól Tüzérségi Fő
felügyelőségnek nevezték.
Az aktákon kívül igen nagy jelentőségűek az ebben az állományban gyűjtött műszaki tervek
és műszaki tanulmányok.
A levéltári állományokat illetően megkülönböztetjük
a) a Tüzérségi Főhadszertári Hivatal irattárát
- 1737-1860: kb. 3000 tervrajz, mintegy 300 számozott akta és kötet.
b) a régi tüzérségi irattárat - 1714-1864: 144 faszcikulus, kb. 5400 rajz, mintegy 326 kötet
konstrukciós táblázat.
Műszaki Katonai Bizottság /Technisches Militärkomitee/ (szigla: TMK) - 1862-1918.
A hadsereg fegyvereinek és műszaki eszközeinek továbbfejlesztése céljából 1853-ban alakí
tottak egy tüzérségi és egy hadmérnöki bizottságot. 3 Ezek a bizottságok 1856-ban a hadsereg
főparancsnokság ül. a hadügyminisztérium segédszerveivé váltak, majd 1856-ban újabb
reformintézkedések után egyesültek. Ekkor Műszaki Katonai Bizottság egy elnöki szekcióra és
fegyver-, utász- és árkász-, ruházati és felszerelési, valamint gép- és lőszerszekciókra tagolódott.
1292 doboz, 655 kötet.
Legfelsőbb Katonaorvosi Igazgatóság - 1779-1853.

31 H. Blasek-F. Rieger: Beiträge zur Geschichte der k.u.k. Genie-Waffe. 2. kötet, Wien, 1898.
32 Walter Wagner: Das Artilleriearchiv im Kriegsarchiv Wien. In: Scrinium, 1983/28. füzet, 361-369. o.
33 Ennek a hivatalnak a tevékenységéről az általa kiadott folyóiratok tájékoztatnak: Mitteilungen des k.k. Genie-Comité über Gegen
stände der Ingenieur- und Kriegswissenschaften (1865-től); Mitteilungen des k.k. Artillerie-Comité über Gegenstände der Artillerie- und Kriegs-wis
senschaften (1857-től), aztán a két folyóirat egyesült: Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens (1870-tol 1919-ig).
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Ez irányította a katonaorvosi ügyeket. A bécsi József orvosi-sebészeti akadémia megalaku
lása után ennek az igazgatóságnak a főnöke vezette az akadémiát és így az orvosképzést is fel
ügyelte 1781/83 és 1848, valamint 1854 és 1874 között. De 1853-ban az igazgatóság tennivalói
átkerültek a hadseregfőparancsnoksághoz ill. a hadügyminisztériumhoz.
20 doboz, 41 kötet.
Apostoli tábori helyőrség - 1735-1918.
Az állandó hadseregben a katolikus tábori lelkigondozás a jezsuita rend feladata volt, amely
megbízását III. Ferdinánd császártól és királytól kapta. 1773-tól, a rend megszüntetése után
egy apostoli tábori helynököt bíztak meg az ezirányú feladatokkal, aki püspöki rangban volt.
Kilenc (közöttük egy magyaroszági) szuperioritás tartozott hozzá. 1869-ben ezeket a szuperioritásokat és az ezredlelkészségeket megszüntették és kisebb katonai plébániákat alakítottak ki.
Ebben az állományban az aktaregisztratúrák és a kancelláriai könyvek mellett a személytörté
neti kutatás szempontjából a harmincéves háború óta vezetett és részben fennmaradt anya
könyvek (keresztelési, házassági és halotti anyakönyvek) a legnagyobb jelentőségűek.
279 doboz, 133 könyv, mintegy 9600 mátrikulakötet.
5. Territoriális hatóságok
Meghatározott területekre illetékes territoriális hatóságokat először a XVIII. század elején a
katonai határőrvidékeken létesítettek, majd később az osztrák területektől távol fekvő, Habs
burg fennhatóság alatt álló részeken, pl. Osztrák-Németalföldön és Elő-Ausztriában. Mária
Terézia uralkodásának első évtizedében aztán lassan az összes királyságot és tartományt territo
riális parancsnokságokra osztották. Ezeket 1883-tól hadtestparancsnokságokként szervezték
meg. Háború esetén a hátországban ismét csak a katonai parancsnokságok látták el a közigaz
gatási feladatokat.
A legtöbb territoriális parancsnokság irattára, amennyiben megmaradtak, az egyes utódálla
mokban található.35 Azok közül az irattárak közül, melyek végülis a hadilevéltárban maradtak,
vagy odakerültek, a következő fő-, hadtest- vagy katonai parancsnokságokat említjük meg:
Bécs (1749-1922) 10 697 faszcikulus, 2281 kötet;
Grác (1782-1922) 6700 faszcikulus, 1200 kötet;
Innsbruck (1859-1921) 2800 faszcikulus, 700 kötet;
a Brüsszelben székelő németalföldi főparancsnokság (1766-1794) 19 faszcikulus, 154 kötet;
Bécsi polgári és katonai kormányzóság (1848-1855) 131 faszcikulus, 92 kötet.
Bizottságok
Bizonyos feladatokra rendkívüli katonai udvari bizottságokat, illetve az Udvari Haditanács
hoz, vagy a hadügyminisztériumhoz tartozó bizottságokat alakítottak. Ezeknek a felszerelés és
34 S. Kirchenberger: Geschichte des k.u.k. österreichisch-ungarischen Militär-Sanitätswesens. In: PaulMyrdacz (szerk.): Handbuch
für k.u.k. Militärärzte. 2. k. 3. fűzet, Bécs, 1895.
35 Jakob Böhm: Das Archiv des Generalkommandos für Ungarn. In: Scrinium, 1971/5. füzet, 3-19. o.
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a fegyverzet javításának kérdéseivel, szervezeti kérdésekkel, a katonai igazságszolgáltatás vagy a
katonai közigazgatás, illetve egészségügyi problémáival kapcsolatban kellett állást foglalniuk.
Mivel ilyen céllal ezeknek a részterületeknek a mindenkori állapotáról igen sok szakvéleményt
kellett kidolgozni, ezekben az állományokban nagyon értékes anyagok találhatók a történe
lemkutatás szempontjából. Kiemelendők a bizottságok közül:
Az új szerzemények albizottsága (1703-1740).
A bizottság feladata a törököktől visszafoglalt területek közigazgatása volt.
3 doboz, 2 kötet.
Udvari katonai bizottság, gróf Friedrich Nostitz-Rieneck (1791-1795).
Ennek a bizottságnak volt a feladata a francia forradalom idején, hogy javaslatokat dolgoz
zon ki a hadsereg átfogó reformjára vonatkozólag. Az előiratok 1695-ig nyúlnak vissza.
Udvari katonai bizottság, báró borbereki Alvintzi József táborszernagy (1798).
Ennek a bizottságnak az volt a feladata, hogy újabb reorganizációs intézkedésekre tegyen
javaslatokat.
Udvari katonai bizottság, báró Johann Frimont, lovassági tábornok (1829-1830).
Ennek a bizottságnak kellett a hadseregen belüli takarékossági lehetőségeket vizsgálnia.
Mindhárom bizottság: 39 doboz.
6. A mexikói osztrák-belga önkéntes-hadtest irattára
Ennek az önkéntes csapatnak, amelyet 1864 júliusában állítottak fel, az volt a feladata, hogy
I. Ferenc József császár és királyfivérét,Ferdinánd Miksa főherceget támogassa, aki 1864-ben I.
Miksa császár néven kezdte meg uralkodását Mexikóban. 1865 márciusától a francia gyarmati
csapatokon és a hazai „segédcsapatokon" kívül 7100 - többnyire gyalogos és lovas - önkéntes
harcolt Benito Juarez köztársasági csapatai ellen. 1867 márciusában, amikor Miksa császár létre
hozta a „nemzeti hadsereget", 3600 fő a franciákkal együtt visszatért. Az ottmaradt önkéntese
ket besorolták a nemzeti hadseregbe, 1867 júniusában kapituláltak.
Többek között a következő gyűjtemények maradtak fenn: műveleti akták, elnöki akták, tit
kos akták, a közigazgatás és az intendánsi hivatal aktái.
149 doboz, 129 könyv.
7. Középszintű hatóságok és közvetlenül a császárnak alárendelt hatóságok az első világháború, vala
mint a felszámolás idején
Hadfelügyeleti Hivatal /Kriegsüberwachungsamt/ (szigla: KUA); 1917 szeptemberétől a
hadügyminisztérium miniszteriális bizottságának nevezték - 1914-1918.
36 Kurt Wessely: Neuordnungen der ungarischen Grenzen nach dem Großen Türkenkrieg. In: Die k.k. Militärgrenze. Beiträge zu
ihrer Geschichte ( = Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, 6. k.) Bécs, 1973. 29-93. o.
37 Gerlinde Stichler: Der Anteil Österreichs an der Unternehmung Erzherzog Maximilians in Mexiko. (Das österreichische Freiwilliircnkorps). 1964-ben Bécsben készült disszertáció, géppel írt kéziratos formában.
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A hivatal dolga volt a háború alatt hozott kivételes rendelkezések felügyelete. Három cso
portra tagolódott: politikai ügyek, cenzurális ügyek és különleges feladatok csoportjára.
291 doboz, 58 kötet.
Központi Szállítmányozási Vezetőség - 1914-1918.
A hadügyminisztérium alá tartozott és mindenekelőtt a hadseregfőparancsnokság főszállásmesteri részlegével működött szorosan együtt. Ez a hatóság intézte az összes katonai szállítmá
nyozási ügyeket, és erre a feladatra a központi kancellárián kívül különböző osztályai voltak,
melyek a sebesültszállítmányokkal, a polgári személyek közlekedésével, a hajózási ügyekkel és
a tábori vasúttal foglalkoztak.
495 doboz, 350 kötet.
A csapatkiegészítés főnöke - 1917-1918.
A legénységi kiegészítés jobb megszervezése érdekében 1917-ben báró Hazai Sámuel vezér
ezredest bízták meg ezzel a hivatallal. Közvedenül a császár alá volt rendelve, és alárendeltjei
voltak a katonai parancsnokságokon, valamint a fronton lévő, magasabb szintű parancsnoksá
gokon.
205 doboz, 85 kötet.
Az első világháborúban működő hadseregfőparancsnokság /Das Armeeoberkommando des
1. Weltkrieges/ (szigla: AOK) - 1914-1918.
1914 júliusában az össz fegyveres erők főfelügyelőjének hivatalából törzskart szerveztek,
amely az első elgondolások szerint csak a Szerbia elleni háború idején működött volna, később
azonban kiterjesztették kompetenciáját az össz szárazföldi fegyveres erőkre és hadseregfőpa
rancsnokságnak nevezték. Közvetlenül a császárnak és a császár hadikancelláriájának volt alá
rendelve a hadseregfőparancsnok (1914-1916 között Frigyes főherceg, tábornagy, 1916 végé
től 1918-ig I. /IV./ Károly császár és király, 1918 novemberében báró Kövess tábornagy). A
hadseregfőparancsnok egyeden fontos munkatársa, aki háború esetén a külügyi és katonapoli
tika minden területén kiemelkedő befolyással bírt és több immáron osztálynak nevezett irodá
val rendelkezett, az össz fegyveres erők vezérkari főnöke volt (1917. március l-ig báró Franz
Conrad von Hötzendorf vezérezredes, illetve tábornagy, később báró Arthur Arz von Strau
ßenburg gyalogsági tábornok, illetve vezérezredes). A hadseregfőparancsnokság 1914 augusz
tusában kiment a frontra. Először Przemyšlben, majd Neu-Sandecben, 1914 novemberétől az
osztrák-sziléziai Teschenben, 1917 januárjától a Bécs melletti Badenben működött. Felszámo
lása Bécsben 1918 novembere és 1919 májusa között történt.

38 Christoph Tepperberg: Der k.u.k. Chef des Ersatzwesens und sein Archiv. In: Scrinium, 1983/28. füzet, 354-360. o.
39 Rudolf Kiszling: Die hohe Führung der Heere Habsburgs im Ersten Weltkrieg. Wien, 1976.; Christoph Führ: Das k.u.k. Armee
oberkommando und die Innenpolitik in Österreich ( = Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, VII. k.),
Graz-Köln, 1968.
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Az egyes osztályok aktáit 1914-től 1918-ig folyamatosan számozták és ellátták az illető osz
tály sziglájával:
a) Műveleti osztály
Az egyes hadcsoportoknál (Oroszország, Balkán-félsziget, Olaszország, Románia, a
német nyugati front, tengerészet) a csapatmozgásokat az egyes szárazföldi és tengeri had
színterekre lebontva dolgozták föl. Az ossz katona- és külpolitikával kapcsolatos, különö
sen jelentős aktákat 1915 közepétől egy különleges - fontos - „Titkos hadműveleti
akták" jelzésű aktasorozatban fektették le külön számozással. A műveleti osztályhoz tar
tozott a műszaki csoport, a tüzérségi csoport, a légi és a gázcsoport, a szervezési csoport
és a hazatérőkkel foglalkozó csoport.
Még arra kell rámutatnunk, hogy a műveleti osztály helyzettérképeit és a hadseregek és
várak háború alatti diszlokációjára vonatkozó könyveket és aktákat az osztály egyéb aktái
tól elkülönítve őrzik.
b) Szállásmesteri osztály /Quartiermeisterabteilung/ (szigla: Qu.Abt.) 1915. december 31-ig
hadtápfőparancsnokság /Etappenoberkommando/ (szigla: EOK).
Ez az osztály volt a felelős a közigazgatásért (a megszállt területeken is) és az utánpót
lásért. A következő alosztályok tartoztak hozzá: kancelláriai igazgatóság, vezérkari osztály,
szanitéc főnökség, intendánsi hivatal, igazságszolgáltatási referátus, gazdasági csoport.
c) Elnöki osztály /Präsidialabteilung/ (szigla: Präs.Abt.) 1917. október l-ig détailosztály
/Detailabteilung/ (szigla: Detailabt.) Elsősorban személyi és kitüntetési ügyekkel foglal
kozott.
d) Hírszerző osztály /Nachrichtenabteilung/ (szigla: Na.Abt.)
A felderítés és az ellenséges hadseregekről szerzett hírek feldolgozása volt a feladata. A
semleges hadseregekről kapott hírekkel továbbra is a Bécsben maradt nyilvántartó iroda
foglalkozott.
e) A tábori szállítmányozás főnöksége - 1914-1918, 1917-től a tábori vasúti főnökség.
f) A tábori távírószolgálati főnökség - 1914-1918.
Alá tartozott a fronthadsereg összekötő szolgálata és 1916-tól a tábori posta főigazgató
sága is.
g) Ukrán-osztály - 1918.
A szállásmesteri osztály ukrán referátusából és a külügyminisztérium egyik osztályából
alakult meg, és a megszállt terület gazdasági közigazgatása, valamint a ki- és beszállítások
megszervezése volt a feladata.
h) A légiforgalom főnöksége
A katonai légiforgalommal kapcsolatos ügyeket 1918 szeptemberének végéig a műveleti
osztály dolgozta föl, ez után az időpont után jött létre ez az osztály.
i) Sajtóhadiszállás /Kriegspressequartier/ (szigla: K.P.Q.)
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A hadseregfőparancsnokságnál működött, és a haditudósítókkal, egyéb újságírókkal,
valamint a propagandacélokból felléptetett művészekkel foglalkozó, központi ellátó és
felügyeleti hatóság volt. Idővel aztán cenzúra- és propagandahivatali funkciót töltött be.
Az aktaállomány igen hiányos, a kép- ésfilmanyagrészei a Hadilevéltár képgyűjteményé
ben ill. a Hadseregtörténeti Múzeumben találhatók.
101 doboz, 147 kötet.
j) Ellenséges propagandát elhárító osztály
Ezt az osztályt 1918 márciusában hozták létre, mégpedig azzal a feladattal, hogy a kül
földi, bomlasztó propaganda ellen hasson kezdetben a tisztikar hazafias nevelésével.
Nyilvántartási szempontjából a hadsereg-főparancsnoksághoz csatolták
a világháborúban elkövetett katonai kötelességmulasztások kiderítésével foglalkozó parla
menti vizsgáló bizottságot - 1919-1922.4l A (Német-) Osztrák Köztársaság parlamentje
által 1918. december 19-én hozott törvény értelmében ennek a szakértőkből álló bizott
ságnak volt a feladata, hogy a tudomására jutott, parancsnoki kötelességmulasztásokról,
illetve rémtettekről szóló híreket kivizsgálja és üldözze.
A sajtóhadiszállás aktáit nem tekintve: 5123 faszcikulus, 1158 kötet.
8. Az első világháborúban rész vett sereg-, had- és csapattestek (szigla: NFA=Neue Feldakten /Új
tábori akták/)
Az összes 1914-től létrehozott seregtestek, valamint a háború kezdetén már meglévő, vagy
újonnan felállított hadtestek aktái - részben csak töredékesen - a Hadilevéltárba kerültek. Egy
részük aztán a második világháború alatti áthelyezések alkalmával még további sérüléseket is
szenvedett.
A következő egységek regisztratúráit említjük meg:
a) hadseregfront- és hadseregcsoport-parancsnokságok
b) hadtestparancsnokságok és hadtestcsoportparancsnokságok
c) hadtápcsoportparancsnokságok és önálló szállásmesteri osztályok.
Ezeket a szervezeteket a német seregtesteken belüli nagyobb osztrák-magyar csapatköte
lékek ellátására létesítették.
d) hadtestparancsnokságok
e) hadosztályparancsnokságok
f) dandárparancsnokságok
40 K. Mayer: Die Organisation des Kriegspressequartiers beim k.u.k. AOK. im Ersten Weltkrieg 1914-1918. A bécsi egyetemen
1963-ban készült bölcsészkari disszertáció, géppel írt, kéziratos formában.
41 A bizottság történetének egyik feldolgozása: Wolfgang Doppelbauer: Zum Elend noch die Schande. Das altösterreichische Offi
zierskorps am Beginn der Republik ( = Militärgeschichtliche Dissertationen österreichischer Universitäten, 9. k.), Bécs, 1988.

- 138 -

g) német, török, lengyel és ukrán alakulatok
h) jelentések ütközetekről és beszámolók a forradalmi változásokról. Valamennyi alakulat
jelentéseinek gyűjteménye tartalmaz az 1918 novemberi eseményekről szóló jelentéseket
is.
i) csapattestek
A csapattestek aktái eredetileg az egyes ezredek irattáraiban maradtak és nem adták le
őket a Hadilevéltárba. Csak 1918 után, amikor már tömegesen megsemmisültek a csapat
testek tábori kancelláriái, akkor kerültek néhány csapattesttől 1918 előtti akták is a Hadi
levéltárba, egy részük meg még később, a második világháború után a bajtársi és hagyo
mányőrző egyesületeken keresztül.
A gyalogsági vadászcsapatok, a lovassági, a tüzérségi, az árkászcsapatok, a vasúti és távíró
csapatok, a gépkocsizó csapatok, a tréncsapatok, a szanitéc csapatok, az őr- és segélyszol
gálati alakulatok és a munkaszolgálatosok, valamint a csendőrség és a pénzügyőrség egy
ségeinek irattáraiból származó aktákat őriznek ebben az állományban.
j) szakaszparancsnokságok és megerősített helyek parancsnokságai
k) katonai közigazgatások
Ezek regisztraúrái igen sokat szenvedtek már az első világháború végén is, de még inkább
a második világháború alatti áthelyezések következtében, és nagyon töredékesek. A szer
biai, montenegrói és lengyel katonai főkormányzóságok, valamint a romániai közigazga
tásnál működő osztrák-magyar meghatalmazott aktáit említjük meg.
9. Katonai Bírósági Levéltár /Militär-Gerichtsarchiv/ (szigla: MG A) - 1803-1920
A császári hadseregben a polgári és büntetőjogi bíráskodás a XVII. századtól kezdve az
ezredparancsnokságok feladata volt. A fellebbviteli hatóság az Udvari Haditanács volt. 1753/
57-ben középfokú fellebbviteli hatóságként létrehozták a főparancsnokságokon a Judicium
delegatum militare mixtum"-ot. A legfelsőbb katonai bíróság csak 1907-től működött harmad
fokú fellebbviteli hatóságként. A bíráskodási rend megváltozását idézte elő az 1914. július 1jén bevezetett, új büntető perrendtartás bevezetése. Ettől kezdve a legénységi állomány vétsé
geire vonatkozó ügyekben a dandárbíróságok voltak illetékesek, a tisztek ügyeiben pedig a
hadosztálybíróságok. Utóbbiak a legénységi állomány fellebbviteli hatóságai is voltak. A har
madfokú fellebbviteli hatóság a legfelsőbb katonai bíróság maradt. Az első világháború alatt
sok tábori bíróság működött még. A m. kir. honvédségnek teljesen különálló bíráskodása volt.
Az akta- és könyvállományt megtizedelte, hogy nagy részét átadták az utódállamoknak, de
súlyos károkat okoztak a második világháború alatti áthelyezések is. Csaknem valamennyi
segédlet (ügyviteli könyvek és kartotékok), amely megkönnyítené a keresést, elvesztek.

42 A. Thiel: Das k.u.k. Militär-Obergericht. Bécs, 1903.
43 Livim Fodor: Die österreichischen Militärgerichtsakten im Wiener Kriegsarchiv. In: Scrinium, 1972/7. füzet, 23-43. o.
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A következő bíróságok aktái maradtak meg (részben még nincsenek rendezve):
Elsőfokú bíróságok: gárdabíróságok 1790-1914; akadémiai bíróságok 1717-1918; helyőr
ségi bíróságok 1881-1914; dandárbíróságok 1914-1920; tábori bíróságok 1914-1918.
Másodfokú bíróságok: katonai fellebbezési (felső-) bíróság 1805-1914; hadosztálybíróságok
1914-1920.
Harmadfokú bíróságok: legfelsőbb katonai bíróság 1907-1920; legfelsőbb honvédségi bíró
ság 1914-1920.
Kb. 12 000 faszcikulus, kb. 1500 kötet.
10. Személyi akták 1740-1918
Ez az állomány foglalja magába a császári hadsereg és a es. kir. Landwehr személyi anyagait
1918-ig, nem tartalmazza azonban a m. kir. honvédség anyagait. A császári hadsereg 1649-től
toborzás, valamint az egyes királyságok és tartományok rendjeinek újoncállítása útján egészült
ki. 1781-ben bevezették az összeírást, amely nem vonatkozott bizonyos rendekre és foglalko
zási csoportokra. Ez a rendszer az 1868-as és 1869-es honvédelmi törvények meghozataláig, az
általános hadkötelezettség bevezetéséig állt fenn.
Valamennyi alább felsorolt személyi aktaállomány a Habsburg birodalom királyságai és tar
tományai, tehát Magyarország személytörténete szempontjaiból is elsőrendű és sokat használt
forrás. A magyar származású tábornokok, tisztek, altisztek és legénységi állomány számos
személyi okmánya között megtalálhatók pl. Petőfi Sándor személyi okmányai is.
Személyzeti jegyzékek és létszámkimutatások - 1740-1820
A személyzeti jegyzékeket a kifizetett zsoldról fektették fel, és a számviteli ellenőrzést szol
gálták. A csapattestek (ezredek, hadtestek és intézetek, rokkantotthonok, nevelőintézetek
stb.) minden tagjáról tartalmaznak adatokat. Sajnos a tábornoki karra és a vezérkaroknál, ható
ságoknál és parancsnokságoknál szolgáló tisztekre vonatkozólag nem készültek ilyen jegyzé
kek. A létszám-, vagy havi kimutatásokat az ezredek és az intézetek havonként állították össze,
ezek mutatják a tisztek, altisztek, illetve a legénységi állomány létszámának csökkenését ill.
növekedését.
A levéltárban állítottak össze levéltári segédletként egy nevek szerinti - nem teljes -, az
ezekben a forrásokban szereplő tisztekre vonatkozó kartotékot.
7100 faszcikulus.
Tagnyilvántartó lapok - 1820-1918
1820-ban változás következett be a létszámnyilvántartásban. A csapattestek és intézetek
minden egyes tagjáról „tagnyilvántartó lapokat" fektettek fel, amelyek minden, az illető katonai
44 1790 és 1918 között megjelentek nyomtatott katonai címtárak. Ezek 1805-től valamennyi tiszt hiánytalan névjegyzékét tartal
mazzák (1819-től névmutatóval). Megvannak a es. kir. Landwehr 1871 és 1919 közötti címtárai és 1872-től a magyar kir. honvédség
címtárai. A tisztek rangjára, beosztására és kitüntetéseire vonatkozó adatok találhatók bennük.
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pályájára, személyére és származására vonatkozó adatot tartalmaztak és amelyeket rendszeresen
megküldték az Udvari Haditanácsnak ill. a hadügyminisztériumnak. Ezeknek a tagnyilvántartó
lapoknak a felfektetését és vezetését csak 1869-ban adták át a körzeti kiegészítő parancsnoksá
goknak. Ezért az 1869-es évvel kezdődő időszakra vonatkozóan végülis csak azok a tagnyilván
tartó lapok kerültek a levéltárba, amelyeket a mai Osztrák Köztársaság területén működő kör
zeti kiegészítő parancsnokságok vezettek.
Kb. 15 000 füzet.
Tisztek és hivatalnokok szolgálati jellemzése - 1823-1918
Ebben az állományban igen sok olyan adat található, mely elsősorban egyes tisztek érde
meire, képességeire, valamint alkalmazhatóságára vonatkozik. Az állomány a következő cso
portokra osztható:
a) minősítő listák, ezeket tisztekről vezették (kapitánytól lefelé)
b) személyi és szolgálati jellemzések, ezeket tábornokokról és törzstisztekről vezették. Ez az
anyag az 1823 és 1869 közötti időszakra vonatkozólag csapattestek szerint van rendezve.
1869-től kezdődően minden tisztről minősítési listát kellett vezetni, melyek ma 1918-ig alfa
betikus sorrendben vannak rendezve. Ezek közé sok korábbi időből származó iratot is besorol
tak. Meg kell azonban mondanunk, hogy ezek a minősítések erősen meg vannak tizedelve,
miután egy részüket átadták az utódállamoknak, elsősorban Magyarországnak.
4650 faszcikulus.
Járadék-protokollok - 1771-1922
Járadékot élvezők (köztük özvegyek és árvák) nyilvántartása.
658 kötet.
Törzskari könyvek - 1753-1761 és 1772-1819
Olyan tábornokok, tisztek és hivatalnokok zsoldjára vonatkozó adatok találhatók itt, akik
nem voltak ezredekhez beosztva.
283 kötet.
Házassági óvadékok - 1750-1918
Az Udvari Haditanács, illetve a hadügyminisztérium rendelkezett afölött a pénzösszeg
fölött, amelyet tiszteknek kellett kaucióként letenni ahhoz, hogy megkapják a házasságkötési
engedélyt. Ez a pénz az özvegyellátást volt hivatott szolgálni. A kauciófizetésekről feljegyzése
ket vezettek, amelyek ma lehetővé teszik, hogy házasságkötésekre vonatkozó adatokhoz jus
sunk, illetve névre és származásra vonatkozó felvilágosításokat kapjunk.
43 doboz, 119 kötet.
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Jutalmazási akták - 1789-1918
Az akták legnagyobb része, azaz mintegy hárommillió felterjesztés, első világháborús hadi
cselekményekkel kapcsolatos. Az iratok hadviseltek kitüntetésre való felterjesztését, a felter
jesztés többé-kevésbé részletes indoklását és így igen sok személyi adatot és számos háborús
esemény leírását tartalmazzák.
3662 faszcikulus és doboz, sok kartoték, 490 kötet.
Katonai kórházak - 1914-1919
Ez az állomány első világháborús betegekkel kapcsolatos iratokat tartalmaz. Egy terjedelmes
kartoték csatlakozik, az anyaghoz, ezt a kartotékot egykor az anyakönyvi hivatalban vezették
az elhunytakról.
Mintegy 4000 faszcikulus, 4000 kötet, a háborús halottak kartotékja.
Kartotékok első világháborús veszteségekről és hadifoglyokról.
A hadügyminisztérium 9. és 10. osztálya kezdte meg az első világháború alatt azoknak a
nagy kartotékoknak az összeállítását, amelyek a halottakról, sebesültekről, eltűntekről és a
hadifoglyokról, adnak kimutatást. A háború után a belügyminisztérium, a katonai anyakönyv
vezetői hivatal folytatta ezt a munkát, és átvette a Vöröskereszt kartotékjait is. Amióta ezek az
állományok a belügyminisztérium hivatalából ismét a Hadilevéltárba kerültek, a kutatás ren
delkezésére állnak. A legfontosabb kartotékok:
a) elhunytak kartotékja
b) betűrendes kartoték
Ennek a gyűjtőkartotéknak a tartalma: jelentések a fronton és a kórházakban elhunytak
ról; betegségekre vonatkozó adatokat is közlő jelentések a kórházakban a beteglétszám
növekedéséről, illetve csökkenéséről,; a halottakról, hadifoglyokról és eltűntekről veze
tett veszteséglistákról készített kivonatok.
c) Első világháborús anyakönyvi kartoték
Utalások a háborús halottak anyakönyveiben található adatokra
d) hadifogoly kartoték
Utalások azokra a foglyokra, akiket az Ausztria-Magyarországgal hadban álló hatalmak
ejtettek.
e) hazatérők kartotékja
f) háborús sírok kartotékja
Összesen mintegy 26 000 000 kartotéklap.
A Katonai Mária Terézia Rend irattára - 1757-1969
Az alapítvány irattára a Hadilevéltárban van letétben. A rend utolsó lovagja csak néhány
éve hunyt el. Az irattár kérvényeket és a rendi káptalan tanácskozásairól készült feljegyzéseket,
45 Johann Chr. Allmayer-Beck: Die Kanzlei und das Archiv des Militär-Maria-Theresien-Ordens. In: Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchivs, 10. 1957. 243-256. o. A rend történetéhez l.-.Jaromir Hirtenfeld: Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder.
2 kötet, Bécs, 1957.; folytatta Johann Lukêsh, Bécs, 1890. és Oskar Hofmann-Gustav Hubka, Bécs, 1943., 2. kiadás 1944.
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valamint a rend történetére vonatkozó iratokat tartalmaz. Az iratanyag kiemelkedő jelentőségű
hadtörténeti szempontból.
239 doboz, 32 kötet.
11. A cs. és kir. hadsereg és a es. kir. Landwehr oktató- és nevelőintézetei
Itt most csak a legfontosabb létesítményeket tudjuk felsorolni. Ez az állomány növendé
kekre vonatkozó iratanyagokat tartalmaz (pl. osztálynévsorokat is, amelyekben személyi,
illetve tanulmányi előmenetelre vonatkozó adatok találhatók), továbbá a kiképzésre, a tovább
képzésre és a továbbképzés során ezeknél alkalmazott módszerekre vonatkozó anyagokat.
A cs. és kir. hadsereg nevelő- és oktató intézetei:
a bécsújhelyi Theresianum Katonai Akadémia (alapítva 1752-ben) - 1752-1918 ;
A bécsi Mérnökakadémia ill. a bécsi, majd mödlingi Műszaki Katonai Akadémia (alapítva
1717-ben) - 1708-1918;48
Kadétiskolák (gyalogsági, lovassági, tüzérségi, utászi) - 1848-1918;
Katonai felső reáliskolák (Kismarton, Kassa, Krakkó, Morva-Fejértemplom, Marburg,
Pozsony) - 1876-1918;
Katonai alsó reáliskolák (Kismarton, Enns, Fischau, Kőszeg, Marosvásárhely, St. Pölten,
Straß) - 1880-1918;
Szarajevói katonai fiúnevelő intézet (alapítva 1879-ben) - 1879-1918;
Tisztek lányainak intézete Hernalsban (alapítva 1775-ben) - 1918/1919;
Tisztek árváinak intézete Hirtenbergben (alapítva 1898-ban) - 1918-1926;
Szakképző intézetek (egy kivételével valamennyi Bécsben);
Állatorvosi főiskola (alapítva 1766-ban) - 1809-1824, 1915-1920;
Hadiiskola (a vezérkar hadi iskolája, alapítva 1852-ben) - 1871-1914;
Felsőfokú tüzérképző (alapítva 1867-ben) - 1908-1914;
Felsőfokú hadmérnökképző (alapítva 1868-ban) - 1871-1914;
Katonai lovaglótanintézet (alapítva 1836-ban) - 1874-1919;
Katonai vívó és torna tanintézet Bécsújhelyen (alapítva 1881-ben) - 1881-1914;
Katonaorvosi gyakorlóiskola (alapítva 1899-ben) - 1899-1919;
46 Rainer Egger: Der Stand des österreichis-ungarischen Militärerziehungs- und Bildungswesens 1918. In: Österreichische Militärische
Zeitschrift, 1968. évf., 424-430. o.
47 Johann Svoboda: Die Theresianische Militärakademie zu Wiener Neustadt und ihre Zöglinge. 3 kötet, Bécs, 1894-1897.
48 Friedrich Gatti: Geschichte der k.u.k. Technischen Militärakademie. 2 kötet, Bécs, 1901-1905.
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A es. kir. Landwehr nevelő és oktató intézményei (alapíttattak 1873-tól) - 1876-1918;
A hadsereg és a Landwehr tartalékos tiszti iskolái - 1914-1918. 9
Összesen kb. 2300 faszcikulus, 520 könyv.
12. Kéziratgyűjtemények30
Ezekben a gyűjteményekben először a főszállásmesteri törzs (vagy vezérkar) munkacsoport
jainak, irodáinak vagy osztályainak azon kéziratait gyűjtötték, amelyek hadtörténeti témákkal
foglalkoztak /l. elsősorban az a) pontot/. Aztán csupán olyan kidolgozott szövegek, vagy for
ráskivonatoknak gyűjtése következett, amelyeket a Hadilevéltárban, elsősorban az első világ
háború után, hivatalos célokra, vagy tudományos vállalkozások megbízásából állítottak össze
/l. a c), d), e), f), g), i) és j) pontokat/. Ezeket a sorozatokat később kiegészítették még magán
személyektől vagy magánintézményektől, főleg tudósoktól, egykori tisztektől vagy hagyo
mányőrző egyesületektől származó kéziratokkal /l. mindenekelőtt az a), b), h) pontokat/.
Mindegyik gyűjteményhez van katalógus. Az „Általános kéziratsorozat" jelzésű gyűjtemény
témái címszavak szerint fel vannak tüntetve a hagyatékok kartotékjában.
a) Az 1914 előtti korszak hadtörténetére vonatkozó kéziratok
Itt az újkor kezdetétől vezetett egyes hadjáratok történetére vonatkozó, időrendben cso
portosított iratok találhatók.
Többek között itt vannak azok a hadtörténetek, amelyeket II. József császár és király
megbízásából írtak 1779-től. Ezeknek a kidolgozását futaid Hadik András gróf, tábornagy
irányította.
151 doboz.
b) A hadsereg és a honvédségek csapattesteinek történetére vonatkozó kéziratok
347 doboz.
c) Az 1914-1918-as háború történetére vonatkozó kéziratok.
76 doboz
d) A Carnegie-alapítvány kéziratai az első világháború történetéről
Ez a gyűjtemény tartalmazza az első világháború gazdaság- és társadalomtörténetéről ter
vezett és nagyrészt ki is nyomtatott osztrák és magyar sorozat anyagát.
5 doboz.
e) Az „Ausztria-Magyarország" című vezérkari mű szerkesztési irattára és kéziratai
36 doboz.

49 Eugen Jesser: Die Bildungsanstalten der k.k. Landwehr. Bécsben 1986-ban készült disszertáció, géppel írt kézirat formájában.
50 Peter Broucek: Die Handschriftensammlungen des Kriegsarchivs. In: Scrinium, 1979/11. füzet, 22-35. o.
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f) A technika a világháborúban
Ez a gyűjtemény nyomtatványokból, aktákból és kidolgozott kéziratokból áll és egy, az
első világháború idején és közvetlenül azután tervezett, a háborúban kifejlesztett műszaki
teljesítményekkel és újításokkal foglalkozó mű anyagát tartalmazza.
53 doboz.
g) A birodalom megerősítése
Ez a gyűjtemény olyan, a monarchia erődítésügyére vonatkozó tervezeteket tartalmaz,
amelyekre a megbízást a második világháború alatt a Wehrmacht német főparancsnok
sága adta. A második világháború után ezt a gyűjteményt, amely sok képet és vázlatot is
magába foglal, jelentősen kibővítették további „magán" munkákkal is. .
25 doboz.
h) Altalános kéziratok
Ez az anyag olyan, az egyetemes történelemre vonatkozó kéziratokat és életrajzi anyag
gyűjtéseket tartalmaz, amelyeket átadtak a Hadilevéltárnak.
76 doboz.
i) A tengerészet történetére vonatkozó kéziratok
Ennek a gyűjteménynek az alapját a cs. és kir. haditengerészetről szóló hivatalos törté
nelmi műnek nyomtatásban megjelent, valamint ki nem nyomtatott kéziratai képezik.
10 doboz.
j) Kéziratok a repülésügyről
Itt elsősorban olyan kéziratok és anyaggyűjtemények találhatók, amelyeket 1938 után
dolgoztak ki a „légierő hadtörténeti osztályának" létesítésekor.
8 doboz.
k) A Hadilevéltár történetére vonatkozó kéziratok és anyagok
197 doboz.
13. Röpiratok és plakátgyűjtemény
i

Ez az anyag magánadományokból, levéltári vásárlásokból és magángyűjtemények átvételé
ből, valamint a cenzúrahatóságok, a katonai hírközlés és a tábori csendőrség szerveinek gyűjte
ményeiből származó darabokból alakult ki. A XVII. és XX. század közötti korszaknak, azaz a
monarchia, az (Első és Második) Osztrák Köztársaság, valamint a második világháború korá
nak röpiratait és nyomtatott, hivatalos hirdetményeit tartalmazza. A gyűjtemény zömét az
1848/49-es osztrák és magyar forradalmak és ellenforradalmak idején keletkezett, valamint az
első világháború idejéből származó röpiratok és hirdetmények adják. A gyűjtemény tartalmaz

51 Erwin Steinbock: Der Plan eines österreichischen kriegstechnischen Geschichtswerkes über den Ersten Weltkrieg. In: Militaria
Austriaca, 1983/3. füzet, 91-94. o.
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azonban az 1917/18-ban elfoglalt lengyel, balkáni és olasz területekről, valamint a teljes hátor
szágból származó hivatalos anyagokat is.
78 doboz és tekercs.
14. Újságkivágás-gyűjtemény
A Hadilevéltár a második világháború után többször is átvett terjedelmes album- és újságkivá
gásgyűjteményeket (életrajzokat, az 1914-es, 1918-as, 1938-as, 1945-ös eseményeket leíró, a
katonai hagyományőrzéssel foglalkozó stb. gyűjteményeket).
Jelenleg kb. 260 doboz.
13. „Hagyatékok és adományok" gyűjteménye
Valószínűleg a hivatalos történetírás kezdeteitől gyűjtöttek célzottan olyan iratokat, terveket és
képeket, amelyek hagyatékokban voltak találhatók. 1782-től - egy rendelet értelmében - egy
elhunyt tiszt valamennyi iratát be lehetett vonni, azaz mintegy elkobozni. Ezt az intézkedést
azonban az alkotmányos államok létrejötte után már nyilván nem foganatosították. 1801 után
még inkább igyekeztek hagyatékokat megszerezni, amelyeket azonban részeire szedtek és első
sorban a tengerészeti levéltár különböző állományaiba soroltak be.
Az első világháború után különösen gazdag adományokat és hagyatékokat adtak át a levél
tárnak, amelyeket azonban csak 1946-tól nem szedtek szét, hanem egységes egészként vettek
leltárba és egyes részeiről kartotékokat is felfektettek.
A kb. 1410 hagyatékot, illetve hagyatéki töredéket tisztán technikai okokból hármas felosz
tásban őrzik és kezelik:
A-hagyatékok ( = a hagyatékokban talált okmányok kazettákban és okmánytekercsekben)
B-hagyatékok ( = iratok, azaz akták, levelek, naplók és kéziratok)
C-hagyatékok ( = (a hagyatékokban talált fényképalbumok és nagyalakú fotók)
Hogy a magyarországi érdeklődőknek rövid áttekintést nyújtsunk, az alábbiakban olyan
hagyatékhagyók nevének válogatását adjuk meg, akik Magyarországról származnak, vagy akik
nek hagyatékában a magyar történelemmel kapcsolatos anyagok találhatók. Ezekhez még hoz
záfűzzük azoknak a nevét, akik a cs. és kir. fegyveres erők történetének szempontjából nagy
jelentőséggel bírnak.
XVII. század:
Montecuccoli Raimund herceg;
XVIII. század:
ifjabb futaki Hadik András gróf;
Mittesser v. Dervent Josef;
Savoyai-Carignani Jenő herceg;
52 Peter Broucek: „Nachlässe und Donationen", eine Sammlung des Kriegsarchivs. In: Scrinium, 1972/7. füzet, 5-14. o.; US.: Die
Nachlaßsammlungen im Österreichischen Staatsarchiv. In: Scrinium, 1980/22-23. füzet, 117-123. o.; US.: Nachlässe zur Geschichte
der k.u.k. Kriegsmarine im Kriegsarchiv. In: Scrinium, 1988/38. füzet, 301-312. o.
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XIX. század:
Benedek Lajos lovag, Blaschekjosef lovag, bacsányi Csicserics Miksa, Dietrich v. Hermann
stadt Gustav, Du Rieux de Feyau Philipp, Hainau Julius báró, Heß Heinrich báró, John Franz
báró, Kuhn v. Kuhnenfeld Franz báró, alsó-szopori Nagy László, Nobili Johann gróf, Rezniczek Josef báró, Zichy Ferdinánd gróf.
Az első világháború és előtörténete: Arz v. Straußenburg Arthur, Auffenberg v. Komarów
Moritz, oroszi Bálványi András, Beck-Rzikowsky Friedrich gróf, Brudermann Rudolf lovag,
Conrad v. Hötzendorf Franz gróf.
Haditengerészek:
Barsi-Rónay Jenő, zebegényi Gründorf János, budahegyi Pauer János, szillási Rémy-Berzenkovich László, Thierry Franz báró.
Történészek és újságírók:
Elmer Alexander, gömöri Gömöry Gusztáv, Heydendorff Walter, Kiszling Rudolf, Lorenz
Reinhold, Nowak Karl Friedrich, Woinovich v. Belobreska Emil.
Művészek és műszakiak:
Herbert Franz, Hesshaimer Ludwig.
Jelenleg kb. 2500 doboz.
B. A es. és kir. haditengerészet irattára
Velence 1814-ben bekövetkezett végleges megszerzése óta beszélhetünk osztrák haditenge
részetről. A megelőző idők nagy részében csak egy flottilla létezett, amely Triesztben állomá
sozott. 1862-ig a flotta a velencei, illetve a trieszti tengerészeti főparancsnokság alá volt ren
delve. Ezután rövid ideig működött egy tengerészeti minisztérium, és 1865-től a birodalmi
hadügyminisztérium tengerészeti szekciója irányította a tengerészet ügyeit.
Ezen - a tengerészeti levéltárügy szempontjából is fontos - évek előtti hatóságok regisztratúráit lényegében a tárgyelv szerint rendezték. Nagyobb számban csak a későbbi időszakból
való hatósági regisztratúrák vannak a levéltárban.
A tengerészeti központi irattár5 1908-ban Triesztből Bécsbe, majd 1920-ban a Hadilevéltár
kezelésébe került. A legfontosabb levéltári corpusok a következők:
1. A régi tengerészeti levéltár - 1814-1863
Ezt már a tárgyelv szerint létesítették és a következő szakcsoportokat tartalmazza: műveleti
akták, flotta irattár, tengerészeti-katonai akták, műszaki akták, adminisztratív akták, judiciális
akták.'
754 faszcikulus, 83 mappa.
53 Walter Wagner: Das Archiv der k.u.k. Kriegsmarine im Kriegsarchiv Wien. In: Österreich zur See ( = Schriften des Heeresge
schichtlichen Museums in Wien, 8. k.), Bécs, 1980. 91-107. o.; Peter Broucek-Erich Hillbrand-Walter

Wagner-Edith Wohlgemuth: Kriegsar

chiv. In: Quellen zur Geschichte Afrikas, Asiens und Ozeaniens im Österreichischen Staatarchiv bis 1918 ( = Internationaler Archiv
rat. Quellenführer zur Geschichte der Nationen, 3. sorozat/8. k.), München et al., 1986. 229-242. o.
54 Walter Wagner: Die Gründung des Marine-Zentral-Archivs in Triest. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 28. k. 1975.
319-337. o.
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2. Központi szervek 5
A hadügyi és tengerészeti minisztérium (1801-1805) tengerészeti főosztályának, a tengeré
szeti főparancsnokságnak (1814-től) és a tengerészeti minisztériumnak (1862-1864) csekély
állományain kívül ez az aktacsoport tartalmazza elsősorban
a (birodalmi) hadügyminisztérium tengerészeti szekciójának levéltárát /Archiv der Marine
sektion des (Reichs-) Kriegsministeriums/ (szigla: KM/MS) - 1865-1923.
1868 márciusától a tengerészeti szekció főnöke tengerészeti parancsnok is volt. A szekció
egy központi kancelláriára ül. 1873-tól egy elnöki kancelláriára /Präsidialkanzlei/ (szigla: PK/
MS), egy műveleti kancelláriára /Operationskanzlei/ (szigla: OK/MS), valamint két, illetve
1916-tól három ügycsoportra tagolódott.
13 738 faszcikulus, 961 kötet.
3. Középszintű hatóságok - Egyes akták 1802-től, zömmel 1863-1918.
Közülük elsősorban a következők említendők: A londoni, berlini és római tengerészeti atta
sék.
49 faszcikulus, 92 kötet.
'
A velencei, trieszti és pólai kikötőadmiralitások. A trieszti, zárai és fiumei tengerészeti körzet
parancsnokok.
Együtt 1500 faszcikulus, 486 kötet.
4. Tengerészcsapatok
Matrózhadtestparancsnokság - 1838/64-1879/1918.
Ez alá tartozott az 1802-ben felállított matrózhadtest, a haditengerészet legénységi állo
mánya.
132 faszcikulus, 28 kötet.
Tengerészeti különítmények
Ezeket 1900-tól hozták létre Pekingben, Tiencsinben és Csiliben a cs. és kir. képviseletek
védelmére.
50 faszcikulus.
y A haditengerészet hivatalai és intézményei
Itt csak a következőket említjük meg:
A pulai tengerészeti hadszertári parancsnokság - 1864-1884.
Ez a szerv volt illetékes a hajók felszerelésére és kijavítására vonatkozólag.
174 faszcikulus, 188 kötet.

55 Walter Wagner: Die obersten Behörden der k.u.k. Kriegsmarine 1856 bis 1918 ( = Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs, 6.
pótk.), Bécs, 1961.
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Tengerészeti akadémia - 1810-1919
Ennek a feladata volt a tengerésztisztek kiképzése. 1802-ben Velencében hozták létre elő
ször, tengerészeti kadétiskolaként működött, majd 1852-ben áthelyezték Fiúméba.
57 faszcikulus, 51 kötet.
Az anyagban találhatók még továbbá olyan iratok, amelyek a tengerészaspiránsok iskolájá
ból, a tengerészeti altiszti iskolából és a tengerészeti alsó reáliskolából származnak.
6. Tengerészeti parancsnokságok és kötelékek
A legfontosabb levéltárak és regisztratúrák:
Hajóraj-akták - 1864-1918
372 faszcikulus, 243 kötet.
Flottaparancsnokság - 1914-1918
13 faszcikulus.
Cirkálóflottilla-parancsnokság - 1908-1913/18
11 faszcikulus.
Dunai flottillaparancsnokság - 1914-1919
47 faszcikulus.
Flottilla- és állomásparancsnokságok - 1851-1866, 1880, 1884
15 faszcikulus.
7. Hajók
Itt a hajókancelláriák irattárai vannak összegyűjtve.
1298 faszcikulus, 257 kötet.
8. A haditengerészet személyi aktái - 1760-1918
Itt tagnyilvántartó lapok, sorozási jegyzőkönyvek, minősítési jegyzékek és szolgálati jellem
zések találhatók. Igen sok iratot átadtak az utódállamoknak.5
612 faszcikulus, 230 kötet.
9- Tengerészeti bírósági levéltár
A pulai tengerészeti bíróság, a pulai kikötő admiralitás és hadikikötő-parancsnokság, vala
mint az úszó egységek bíróságainak levéltárait tartalmazza.
656 faszcikulus, 25 kötet.

56 A személyi akták osztályának állományában lévő tengerészettörténeti vonatkozású személyi nyilvántartásokról Christoph Tepper
berg tudósít: Die Musterungs- und Standesakten der k.k. Armee am Beispiel der Ersten Triester Marine 1786-1797. In: Scrinium, 1988/
18. füzet, 342-353. o.; Vf.: Die Revisions- und Standesakten der k.k. Kriegsflotte auf der Donau 1788-1790. In: Scrinium, 1988/19.
füzet, 375-390. o.
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10. Tengerészeti képgyűjtemény
' A gyűjtemény hajókról, személyekről, műszaki berendezésekről, helységekről és esemé
nyekről készült képanyagot tartalmaz.
Kb. 6000 kép.
11. Tengerészeti kézikönyvtár és tengerészeti szolgálati könyvek gyűjteménye
A világ minden tájáról való tengerészeti irodalmat tartalmaz.
Kb. 8000 kötet, kb. 2400 szolgálati könyv.
12. Tervrajzgyűjtemény
A tengerészeti szekció gyűjteménye hajtótervrajzokat, gépterveket, tüzérségi terveket és
elektromos terveket, valamint tengerészeti repülőgépek és létesítmények terveit tartalmazza,
kb. 30 000 tervrajz.
C. A légierők levéltára
Ausztriában katonai célokra első ízben az 1849-es velencei forradalom elleni küzdelemben
vetettek be légierőt (ballonokat). Az 1890-ben Bécsben alapított katonai aueronautikai intézet
adta a légierők tulajdonképpeni törzscsapatát, amely 1909-ben léghajóosztállyá alakulva a köz
lekedési csapatok dandárjának kötelékébe lépett. Kiépítése az első világháború kezdetével
indult meg. Már 1915-ben a légierő csapatait a légierő parancsnoksága alá rendelt önálló csa
pattestként szervezték meg. 1917-től létezett a cs. és kir. légierők főfelügyelője, aki ennek a
parancsnokságnak az elöljárója volt. A háború végén már 98 repülőszázad, 27 ballonosztály, 1
nagy repülősvadron, tábori időjárásjelző szolgálat, légielhárításiszolgálat-parancsnokság, repü
lési hadszertár, valamint pótcsapattestek léteztek.58
1938. augusztus l-jén a német Luftwaffe felállította „a légierők hadtudományi osztályát",
amely a hadilevéltár állományaiból átvette a légierőkre vonatkozó összes aktát, így a hadügy
minisztérium 5/M és 5/L illetékes osztályainak, valamint az osztrák Bundesheer ilyen aktáit.
Ennek az új és a „Bécsi HadsereglevéltártóP különálló osztálynak az volt a feladata, hogy
kidolgozza az osztrák-magyar (majd osztrák) repülés 1918 utáni történetét.
Ennek az osztálynak az állományait Ausztria felszabadulása után besorolták a Hadilevél
tárba. A hadügyminisztérium aktái a minisztérium regisztratúrájába, a repüléssel kapcsolatos
értékes képgyűjtemény a hadügyminisztérium képgyűjteményébe, az adományozott hagyaté
kok a hagyatékgyűjteménybe, az 1938 és 1945 között keletkezett kéziratok gyűjteménye pedig
a kéziratgyűjteménybe került vissza. A Bundesheer légierejének aktáit az osztrák Állami Levél
tár a Köztársaság Levéltára elnevezésű részlegében az osztrák Bundesheer egyéb regisztratúráihoz csatolták. Az állományok közül a következőket említjük meg:
57 Heeresgeschichtliches Museum, „Fliegen 90/71". Katalógus, I. rész: Militärluftfahrt und Luftabwehr in Österreich 1890 bis
1971. Összeállította Erich Gabriel, Bécs, 1971.
58 Oswald Kostrba-Skalicky: Die Luftstreitkräfte Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg. In: Weltkrieg 1914-1918. Heereskundliche-Kriegsgeschichtliche Betrachtungen siebzig Jahre danach ( = Materialien zum Vortragszyklus 1988 des Heeresgeschichtlichen
Museums Wien und der Gesellschaft für österreichische Heereskunde). Bécs, 1988. 131-150. o.
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L a légierők főfelügyelője - 1917-1918
2 doboz, 9 kötet.
2. a légicsapatok parancsnoksága - 1913-1918
doboz, 27 kötet.
3. „Jelentések" gyűjteménye - 1916-1918
Ez repülő- és ballonszázadoktól származó jelentéseket, az ellenségről szerzett híreket, kéthe
tenként adott tevékenység-jelentéseket és műveleti aktákat tartalmaz.
4. „Fegyvertechnika"-gyűjtemény - 1914-1918
Fedélzeti fegyverekkel, bombákkal, lőszerekkel, célzástechnikával és beépítési tervekkel kap
csolatos leírásokat, valamint műszaki rajzokat tartalmaz.
5. Építési tervek - 1914-1918
Repülőgép-tervrajzok és részlettervek.
6. Személyi akták - 1914-1918
II. TÉRKÉP-, KÉP- ÉS KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK
A. Térképgyűjtemény
A térképek és tervrajzok módszeres gyűjtését az Udvari Haditanács kancelláriai levéltára
1764-ben kezdte el gróf Lacy Móric kedvezményezésére.59 Ezt a gyűjteményt már 1776-ban
egyesítették a Hadmérnöki Főhivatal Hadmérnöki Levéltárával és az 1801-ben létrehozott
Hadilevéltár állományához csatolták.
A gyűjtési munka mellett 1873-ig topográfiai feladatokat is végeznie kellett és háború esetén
a gyűjteményből kellett a hadsereget térképekkel ellátni. ° Azután már inkább csak történelmi
célokra szolgált, de a feladat teljesítése érdekében további jelentős térképállományokat is fel
vettek a gyűjteménybe. Ma kb. 347 000 lapból álló 59 500 térképet, 3000 kötetet, 45 000 füze
tet, 11 földgömböt és 30 dombortérképet tartalmaz.
Az állományokat négy csoportba oszthatjuk be:
1. A tulajdonképpeni térképgyűjtemény
A gyűjteményt ma is folyamatosan kiegészítik másolatok cseréjével és egyéb beszerzésekkel.
Különösen jelentősek a földmérésekkel kapcsolatos lapok, melyeket József ill. Ferenc császár
59 Erich Hillbrand: Die Kartensammlung des Kriegsarchivs. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 28. k. 1975.
183-196. o.; Erich Hillbrand: Die Kartenbestände des Kriegsarchiv Wien für das Gebiet der ehemaligen Militärgrenze. In: Die k.k.
Militärgrenze. Beiträge zu ihrer Geschichte ( = Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, 6. k.), Bécs, 1973. 231-254. o.
60 Johann Paldus: Die militärischen Aufnahmen im Bereiche der habsburgischen Länder aus der Zeit Kaiser Josephs II. In:
Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien, 63. k., 2. osztály, Bécs, 1919.

20
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idejében és rendeletére (1764 és 1785 ill. 1806 és 1869 között) végeztek. A gyűjtemény még
sok értékes, a XVI. és XIX. század közötti korból való hadi térképet, valamint hadgyakorlati
tervet (berajzolt katonai szituációkkal) tartalmaz.
2. A Hadmérnöki Főigazgatóság ill. a Műszaki Katonai Bizottság hadmérnöki és tervrajz levéltára
Ebben a gyűjteményben városokról és városok környékéről készült térképek, valamint épü
letek és várak tervrajzai találhatók.
3. A vezérkar topográfiai elaborátumai
Ez a gyűjtemény sok európai ország részletes földrajzi leírását tartalmazza.
4. Kézikönyvtár speciális földrajzi irodalommal, földgömbökkel és dombortérképekkel
B. Képgyűjtemény
Mint már utaltunk rá, először az Udvari Haditanács kancelláriai levéltárában volt egy kép
gyűjtemény, amelyet aztán áttettek az „Emlékiratok" állományába, 1900 körül került a levéltár
„Térképosztályára". A levéltárnak a régebbi állományok nagy részét 1922-ben át kellett enged
nie a Nemzeti Könyvtárnak és a Hadseregmúzeumnak. Egy új gyűjtemény keletkezett, amely
ma kb. 230 000 képet ölel fel.
Felosztása a következő:
1. Fősorozat
Az első világháború idejéből való portrék, földrajzi képek, hadseregképek, háborús képek.
2. A repüléssel kapcsolatos képgyűjtemény
3. Egyéb önálló gyűjtemények
Gyakran albumokban vannak összefogva és többnyire magánadományozásokból származ
nak.
4. Az (Első) Osztrák Bundesheer képgyűjteménye
C. Könyvtár

- XVI. -XX.

század

Hadik gróf, tábornagy, az Udvari Haditanács elnöke rendelte el 1776-ban a beszerzett had
mérnöki könyvek rendszeres gyűjtését. Ebből a gyűjteményből, valamint a hadmérnöki levél
tárban gyűjtött szabályzatokból alakult ki a könyvtár, amelyet 1801-ben vett át a Hadilevéltár.

61 Richard Werner Apfelauer: Die Bibliothek des Wiener Kriegsarchivs, ihre historische wie gegenwärtige Bedeutung. Könyvtárosi
vizsgára 1981-ben készült géppel írt házi dolgozat.
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1808-tól a könyvgyűjtemény a levéltár önálló osztályát alkotta, melyet 1811-től Hadikönyv
tárnak kezdtek nevezni. Állományát Radetzky tábornagynak, a főszállásmesteri törzs főnöké
nek a szorgalmazására jelentős mértékben bővítették. Tudományágak szerint van rendezve.
1825-től több nyomtatott könyvtári katalógus jelent meg.
Az első világháború után a Hadilevéltár könyvtárába került több katonaiskola és csapattest
könyvtára, melyeket többnyire be lehetett sorolni a már meglévő könyvállományokba. Azok
közül a könyvtárak közül, amelyeket önálló corpusként kezelnek, a Műszaki Katonai Akadé
mia és a Műszaki Katonai Bizottság könyvtárait kell megemlítenünk. Továbbá rá kell mutat
nunk a gépelt formában rendelkezésre álló, hadtörténeti témákban írt tudományos vizsgadol
gozatok nagy számára, amelyeket a levéltári használat után támpéldányként a könyvtárnak
adnak át - és amelyeket a kutatás gyakran elhanyagol. ?
Az 1942-től beszerzett könyvek a porosz könyvtári rend szerint numerus-currens soroza
tokba vannak rendezve. Időközben szerzői és címkatalógus készült hozzájuk.
A könyvtár állománya jelenleg több mint 400 000 kötetből áll. A tervek szerint ezt a könyv
tárat egyesíteni akarják az osztrák Állami Levéltár más osztályainak lényegesen kisebb könyvtá
raival, és ezekből alakítják majd ki az Állami Levéltár Központi Könyvtárát.

62 A legfontosabb: Katalog der Bibliotheks-Abteilung des k.u.k. Kriegs-Archivs, 2 kötet (5 részben szerzők mutatójával), Bécs,
1896.; ehhez pótkötet (két kötet szerzők mutatójával), Bécs, 1905.
63 Peter Broucek: Ungedruckte Prüfungsarbeiten zur österreichischen Militärgeschichte, in: Mitteilungen des Österreichischen Staats
archivs, 34. k. 1981. 464-479. o.
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SZEMLE
THE IDEALS AND PRACTICE OF MEDIEVAL KNIGHTHOOD
Papers from the first and second Strawberry Hill conferences
(The Boy dell Press, Woodbridge, 1986. XIII. Ill o.)

Jelen kötet a nemzetközi hadtörténetírásnak a lovag
kor és a lovagság iránti lankadatlan érdeklődését bizo
nyítja. A kimeríthetetlennek tűnő nyugat-európai forrás
anyag, beleértve a nemzeti nyelvű szépirodalmat is,
egyre újabb és újabb szempontú vizsgálódásokra ösz
tönzi a kutatókat. Ruth Harvey-t és Matthew Bennett-et
illeti a köszönet azért, hogy a Strawberry Hill-ben
működő St. Mary's College két éven át (1983-84) ott
hont adott a lovagkorral foglalkozó nemzetközi konfe
renciának. Szerencsés ötlet, hogy a Bill Harper és Ruth
Christopher-Harvey szerkesztette kötetben csak az elő
adások egy része olvasható, vélhetőleg a legkiválóbbakat
kaptuk kézhez.

vázolva fel - már-már a népszerűsítés igényével - a
németföldi társadalmi, politikai gazdasági viszonyokról.
Megállapítja, hogy a XII. században a miles-Ritter meg
jelölés a katonai funkcióra utal elsődlegesen, s nem az
illető társadalmi állására. Kitér természetesen a milesek
és a ministerialis réteg egymáshoz való viszonyára.

D.J.A. Ross értekezésében Theodórosz Palaiologosznak, II. Andronikosz bizánci császár második fiának
hadművészeti traktátusát mutatja be. E kevéssé ismert
munkának a címe Jean de Vignay fordításában: „Les
Enseignemens ou Ordenances pour un Seigneur qui a
Guerres et Grans Gouvernements a faire". Nem is a
traktátus fennmaradt szövegének kalandos útja az érde
kes, hanem a herceg világos, gyakorlatias szemlélete,
találó megjegyzései és értékelései a hadszervezésről,
stratégiáról, morálról, zsoldosokról, az alkalmazandó
technikáról stb.

nál is hangsúlyosabbá vált a lovagi címhez tapadó idea
lizmus. Ebben az egyre áttekinthetetlenebbé, zavaro
sabbá váló társadalmi, politikai környezet hatását is látja.

A lovagi életforma szokásrendszerére vet fényt Brian
Golding munkája az anglo-normann lovagi temetkezési
szokásokról: a lovagi famíliák temetkezésihely-választá
sáról és ezeknek az egyházaknak adományokkal való
ellátásáról. Itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a
prominens elhunytért való vetélkedés során itt is felje
gyeztek egy, a hazai Szt. László legendakörből ismert
toposzt: 1085-ben Eu grófjának, Róbertnek felesége
A konferenciák interdiszciplináris célkitűzéseinek
rendhagyó módon nem az eu-i káptalanban - apósa ala
megfelelően a kötetben is sokféle témával találkozunk.
pításában - akart nyugalomra találni, hanem egy bencés
A hagyományos tudományterületet, a fegyvertörténetet,
apátságban. Ennek utólagos igazolásához azonban cso
egy dolgozat képviseli. Ian Pierce a XI-XII. századi védő- dára volt szükség: a koporsót vivő fogat magától tér el
és támadó fegyverzet bemutatására vállalkozik. Példás
eredeti útiránytól és fordul az apátság felé /V.ö. F.B.
alapossággal veti egybe a fennmaradt ábrázolásokat
Coquelin: Historie de l'Abbaye de St. Michel-du-Tréport
(bayeuxi kárpit, kódexminiatúrák, leletek); érdekes
(Ed. C. Lormier) Rouen, 1879. L 76-77. o./
összefüggésekre világít rá az előállítás technikája és a
Külön tanulmányok foglalkoznak a lovagi ideálok
fegyverek társadalmi presztízse, a bárdok használata és a
irodalmi tükröződésével. Erre már Mortimer is kitért,
páncélzatok fejlődése között.
utalva rá, hogy német földön talán még a francia példák

Peter S. Noble az észak-francia epikát (Raul de Camb
rai, Le Chevalerie Ogier stb.) vizsgálva úgy találja, hogy
a lovagok - minden esetleges vandálságuk és kegyetlen
ségük ellenére is - idealizált beállítása mögött a városla
kók, a polgárok iránti feudális ellenszenv érhető tetten.
Ezt egészítik ki Sally North vizsgálódásai az ideális lovag
képéről a XI-XIII. század közötti francia elbeszélő köl
teményekben: a szinte mindig nemes születésű lovag
testesíti meg az élet különböző szféráiban elvárt hőst.

Nem maradhat el egy ilyen témájú kötetből a „miles"Matthew Bennett és Linda M. Peterson a fegyverhordo
kifejezés jelentéskörének a tárgyalása. Richard Mortimer a
zók (armigeri) helyzetét vizsgálja a-lovagi társadalomközépkori német lovagokról értekezik, széles ívű képet
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ban, Dél-Franciaországban és az angol-normann terüle
ten. Európa különböző területein eltérő lehetőségeik
voltak a társadalmi emelkedésre, noha sokszor maguk is
lovagi fegyverzetben harcoltak. A fegyverhordozó
(escudier) mellett dél-francia területen a donzel alkotta a
lovag kíséretét, akit arisztokrata családja nevelésre és a
lovagi gyakorlat megszerzésére küldött el otthonról.

saságokat. A társaságok meghatározó módon képvisel
ték az osztályszolidaritást s szankcionálták azokat, akik
rangon alul házasodtak, vagy tiltott polgári foglalatossá
got űztek. Elemzéséből kiderül, hogy a lovagi szellem
mennyire szorosan fonódott össze az egyes hercegségek
politikai mechanizmusával, sőt I. Miksa császár udvari
propagandájával is.

Gadifer de La Salle lovag kalandos életútját Maurice
Keen mutatja be. 1350 körül született, nevét a Nagy Sán
dor regényből választották, rettentheteden katona, de az
irodalomban is jártas volt. Francia földön csinált kar
riert, az 1400-as évek elején VI. Károly „cour amoureuse"-ének is tagja volt. Többször megfordult porosz
földön a német lovagok szövetségeseként, majd Rhodoszon, végül egy pápai keresztes bullát megszervezve a
Kanári-szigeteket kísérelte meg „gyarmatosítani", amibe
végül is belebukott.

A kötet elegánsan megírt művelődéstörténeti tanul
mánya a sakkot, mint a lovagi kultúra szerves részét
mutatja be Richard Eales tollából. Az araboktól terjedő
játék a XII. század végétől már hozzátartozott a lova
goktól elvárt viselkedés- és magatartáskódexhez. A sakk
és a sakktábla a lovagi századok szépirodalmának is ked
velt motívumává vált, a kortársak maguk is a hierarchizált feudális társadalom tükrének tekintették. Közben
képet kapunk a középkori sakk-szakirodalomról is.

A kötetet mértéktartóan válogatott illusztrációk teszik
A XVI. századi német lovagi tornakönyvek alapján
még hasznosabb olvasmánnyá.
Henry Jackson elemzi a virágkorán túljutott lovagi társa
dalmat és jellemző szerveződési formájukat: a tornatárVeszprémy László

DOBAI ANDRÁS

SOMOGY VÁRMEGYE POLITIKAI IGAZGATÁSA
AZ ÖNKÉNYURALOM KORÁBAN
1849. 1-1865, IX.
Somogyi Almanach, 50-51. sz.
(Kaposvár, 1989. 91 o.)
A neoabszolutizmus időszaka (1849-1867) történet
írásunkban elég alkalmat teremtett az adott korszakot
ismerő és feldolgozni igyekvő történészek nézeteinek
összemérésére, vitázó hajlamaik kiélésére. Mégis, ezek a
munkák, tanulmányok, előadások mintha mérsékelteb
ben foglalkoznának a birodalmi és az országos politika
hátsó - de nem kevésbé megvilágításra szoruló - udvará
nak, a megyei, helyi önkormányzatok régiójának a nagy
politika kihívásaira adott válaszaival, megoldási kísérle
teivel. A szerző, ezt felismerve s jó ütemérzékkel csatiakozva az ismét erősödő, egyre fontosabbá váló regioná
lis történetírás áramlataihoz - amelyeknek egyik fő
vonala az igen jelenetős Kanyar-féle kaposvári műhely
-, Somogy vármegye említett időszakbéli vizsgálatára
vállalkozott.

A feltehetően terjedelmi, időbeli s nem kevésbé pénz
ügyi meghatározottság Dobait is önkorlátozásra kény
szerítette, így csupán a közigazgatás egy szektorának, a
politikai igazgatás somogyi szervezetének bemutatására
szorítkozott. Az így született feszes, utalásokban bővel
kedő s emiatt a laikus számára nehezebben olvasható
tanulmány mégis sikeresen ötvözi a pontosságra, tény
szerűségre törekvő analizáló stílust a marxista historio
gráfia által háttérbe szorított emberi tényezők meghatá
rozó szerepének demonstrálásával. Az író nem hanya
golja el állításainak adatolását sem, szívesen nyúl az
archontológia eszköztárához, a demográfiai-statisztikai
módszerekhez, illetve szemléltető mellékletek közlésé
hez.
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A szerző az I. fő fejezetben Windisch-Graetz magyar
országi megbízatásának idejét (1848. X. 16-1849- IV.
6.), mint az abszolutisztikus berendezkedés első kísérle
tét ismerteti, rövid weldeni utójátékkal. WindischGraetz intézkedései - ideiglenes császári biztosok a
megyék élén, új tisztviselői kar kinevezése, illetve a tisz
togatások - nem lehettek maradandóak a herceg ellen
zéke, valamint a honvédseregek tavaszi előnyomulása
folytán.
A II. fő fejezet részletesebben taglalja Somogy megye
igazgatását a császári csapatok megszállása alatt (1849I-IV.). Czindery László teljhatalmú császári biztos és
tisztikara a birodalmi érdekek kiszolgálójaként vitte az
ostromállapot szellemében a megye politikai ügyeit,
Burits vezérőrnagy, császári katonai kerületi parancsnok
közvetíen fennhatósága alatt. A tavaszi hadjárat nyo
mán, miután Czinderyék evakuálni kényszerültek,
Noszlopy Gáspár - Kossuth megbízásából - mint
somogyi kormánybiztos látott hozzá az élet újjászervezé
séhez. Rövid működését (1849. V-VIIL), Andrássy
Antal tanulmányára hivatkozva, Dobai nem tárgyalja.
A III. és egyben legnagyobb lélegzetű fejezet rávilágít
a megye sorsára a világosi fegyverletétel után, az ostrom
állapot éveiben. (1849. IX-1854. V.).
Az első alfejezet az új közigazgatási szervezet létreho
zását taglalja általánosságban. Az uralkodó Haynaut már
1849. V. 30-án kinevezte a Magyarországon és Erdély
ben levő császári seregek főparancsnokává és egyben e
hadi- és ostromállapotban levő tartományokban a kor
mányzati hatalommal is felruházta. A polgári ügyek vite
lére azonban a minisztertanács megbízottjaként Gerin
ger Károlyt kapta maga mellé, mint teljhatalmú császári
biztost.
Haynau 1849. VI. 15-én feloszlatta a Szögyény László
volt alkancellár vezette, még Windisch-Graetz idején
létrehozott ideiglenes polgári közigazgatást. Az újjászer
vezés a megtorlások és tisztogatások jegyében folyt.
Haynau - módszerei miatt - egyre kényelmedenebbé
vált a birodalmi kormányzat számára, s már 1850 júniu
sában történő elmozdítása előtt Alexander Bach belügy
miniszter látott hozzá a birodalom érdekeinek inkább
megfelelő adminisztratív eszközök kidolgozásához. Az
általa megalkotott „Magyarország ideiglenes közigazga
tási rendezete..." és az ennek életbeléptetéséről szóló
utasítás 1849. október 25-én került nyilvánosságra.
A birodalmi rendező elv érdekében Magyarországot
öt katonai kerületre, ezen belül 13 polgári kerületre osz
tották. Egy katonai kerület a leválasztandó Szerb Vajda
ság és Temesi Bánság területére esett. A katonai kerület
élén kerületi parancsnok állt, míg a polgári ügyekkel a

neki alárendelt kerületi miniszteri biztos foglalkozott,
elsősorban a belügyminisztérium hatáskörébe tartozó
igazgatási feladatokat ellátva. Somogy megye a soproni
katonai kerületen belül a pécsi, majd a tolnai polgári
kerület egyik megyéje lett. A katonai kerület vezetője
Alemann tábornok, a polgári ügyek biztosa pedig báró
Hauer, Bach bizalmasa lett.
A katonai kerületeken belül funkcionáló három-öt
megyét, illetve szabad kerületet összefogó polgári kerü
letek vezetője a kerületi főispán (Districtual Obergespann) volt, neki rendelték alá az egyes megyék ügyeit
vezető megyefőnököket (Comitatsvorstand). A megyé
ket járásokra osztották fel, élükön - l-l segéd (Adjunkt)
társaságában - járási biztosokkal. Közigazgatási tekintet
ben a községek álltak legalul.
A 2. alfejezet némi demográfiai-statisztikai kitekintés
után rátér a vezető tisztviselők személy szerinti, emberi
tényezőket sem figyelmen kívül hagyó tárgyalására. Fon
tos adalékokat kapunk a tisztviselői kar anyagi, közjogi,
képzettségi viszonyairól, a sokszálú kötődésekről a
megye hét járásábann. Megismerjük - bár utalásokban a tolnai polgári kerület élén a mecénás - „macchiavellista" reálpolitikust Augusz Antalt; Czindery utódját,
Németh Pétert, majd az őt követő, a Czinderyhez annak
idején alispánként kötődő megyefőnököt, Tallián
Jánost.
A szerző nem marad adós a megyei igazgatás többi
alakjának, Kacskovics Ágost megyei titkárnak, Hochreiter Ambrus törvényszéki elnöknek és a többieknek váz
latos pályarajzával sem.
A 3. alfejezet rövid kitekintést ad a forradalom tárgyi
emlékei ellen hozott intézkedésekről, míg a 4. alfejezet
ben a forradalomban részt vett személyek elleni megtor
lásokról alkothatunk fogalmat.
Külön alfejezet foglalkozik Ferenc József somogyi,
meglehetősen ellentmondásos látogatásával.
A 6. alfejezet a Vegyes intézkedések témakörben a
megyét is érintő kormányzati változásokat taglalja.
Geringer leváltása után, 1851 októberében, Albrecht
főherceg lett Magyarország katonai és polgári helytar
tója, majd nem sokkal később, Tallián áthelyezésével,
Hochreiter Ambrus a megyefőnök, s ez némi lazulást
jelentett Somogy béklyóin.
Új alfejezetet szentel a szerző a pénzügyigazgatás ki
építésének mind országos, mind megyei viszonylatok
ban. Az ezzel kapcsolatos intézkedések a katasztrofális
birodalmi deficit foltozására szolgáltak és nem a közjót
mozdították elő. Kiemelkedő jelentőségű ebben a kor
szakban az új közbiztonsági szervezet kiépítése, ennek
tárgyalására szánja Dobai a IV. fő fejezetet. Szól Czin-
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derynek a biztonsági szervezettel kapcsolatos elképzelé
séről (1849 elejéről) a magyar hagyományok alapján falusi hadnagyok és pandúrok kettős szervezete -, ame
lyet a hadihelyezet megváltozása miatt nem vezettek be.
A szabadságharc bukása után a pandúrság felszámolá
sával a csendőrség intézményét hívták életre. Működé
sét 1850 nyarán kezdte meg három csapatparancsnoksá
gon belül hét szakaszparancsnoksággal, ill. 28 csendőr
örssel. A megye helységeire rendkívül nagy terhet rótt
az új szervezet elhelyezése, felszerelése, ennek ellenére
a közbiztonság vészesen romlott.
Az V. fő fejezet már egy új korszakot, a definitívum
időszakát tárgyalja (1854. V-1859 IX.), első helyen az
úrbéri rendezések somogyi taglalásával. Az 1848-as job
bágyfelszabadítás és az úrbéri terhek megszüntetésének
hatásai a bukás után is erősen éltek, megnyilvánultak a
parasztság hatalommal szembeni gazdasági ellenállásá
ban is. A birtokviszonyok rendezetlensége miatt az
úrbéri perek száma megszaporodott, így a hatalom által
kiadott rendeletekben kellett az úrbéri terheknek az
1848:IX. te. által nyitva hagyott kérdéseiről dönteni.
A növekvő válságjelek között szükségessé vált a köz
igazgatási adminisztráció 2. alfejezetben elemzett éssze
rűsítése. A ostromállapotot felváltó definitívum intézke
dett a magyarországi közigazgatás „végleges" formájáról.
A megyei hatóságok hatásköre érdemben nem változott,
így a hiányosságokat sem pótolhatta. Változás csupán a
szolgabírói hivatalok területén történt - a közigazgatást
a törvényhozással egyesítve létrehozták az ún. vegyes
járási hivatalokat. Vegyes szolgabírói hivatalokat hat
helyen állítottak fel Somogyban, amelyek 1854. V. 29-én
kezdték működésüket. Az új megyefőnök, Hochreiter
es. kir. törvényszéki elnöki kinevezésével Szalay Nikodém lett.
A legfontosabb teendő mégis a megyei élet csíráinak,
a községek helyzetének rendezése volt. Ezt is igyekeztek
alávetni a Bach-féle közigazgatási rendszer németesítő
törekvéseinek - ami felsőbb szinteken uralkodó elvvé
vált a hivatalnoki kar kiválasztásában. A definitívum
csak az abszolutista kormányzás agóniáját hosszabbította
meg, előkészítve a terepet a viszonylag szabadabb léte
zésnek. Ezt az időszakot a VI. fő fejezet A vármegyei
autonómia korszaka (i860. X. 20-1861. XI. 5.) címmel
tárgyalja, első helyen az Októberi Diploma hatásainak
elemzésével.
A Birodalom solferinói veresége, az itáliai válság, a
bürokrácia hatalmának széttöredezése, a pénzügyi csőd
a kormányzatot engedményekre kényszerítette. Alb
recht főherceg menesztése után Benedek Lajos tábor
szernagy lett Magyarország főkormányzója és főhadpa-

rancsnoka. Megszűnt a kerületi felosztás, tervbe vették a
megyei önkormányzat és a megyegyűlések rendszerének
helyreállítását is. A folyamatot a fellélegző megyék - így
Somogy pezsgése is - segítették. Nem kis mértékben a
magyar konzervatívok nyomására született meg az
Októberi Diploma, amelyet megalkotói (főként Szécsen
Antal) az udvar és a nemzet kiegyezésének tekintettek, s
általa Magyaroszág megnyugtatását ígérték. Az uralkodó
a törvényhozó és végrehajtó hatalom birtokosa maradt,
ígérve az alkotmányos intézmények kontrolljának válla
lását. Benedek távozása után visszaállt az 1848 előtti
udvari kormányszékek közül a magyar udvari kancellária
és a Helytartótanács. A főispánok kinevezése is megtör
tént a megyék élére - Somogyban Jankovich Lászlóra
hárult ez a feladat.
A 2. alfejezet mélyebbre visz a megyei igazgatás élese
désében, kitérve a megyei bizottmány megalakulására és
ténykedésére, a tisztújításokra. Ez utóbbi kérdésben a
tolerancia elve érvényesült a korábban közszereplést vál
lalókkal szemben is. Felújították - a csendőrség fenntar
tása mellett - a pandúrság intézményét, pénzügyi téren
az önállósodás felé tartottak, mutatván az új tisztikar
függetlenedésre törekvését az országos hatóságoktól.
Míg sok megye nyíltan az 1848-as törvények alapjára
helyezkedett, Somogy kiegyensúlyozó, békítő szerepre
törekedett, a helyzet megoldását egy új országgyűléstől
várta. Az általános, de nem zavartalan enyhülést az
Októberi Diploma anakronizmusa, felemássága, a Feb
ruári Pátens, a Helytartótanács 19.193 sz. rendelete az
adózás tárgyában, valamint a kormányszékek és a
megyei törvényhatóságok ellentéte törte meg. Ezen már
az 1861. IV. 2-ára összehívott országgyűlés sem segíthe
tett, amelyet a császár végül augusztus 22-én feloszlatott.
Ezt követte a megyei gyűlések betiltása, majd ennek
folyományaként a többiek között november 6-án Janko
vich és tisztikara is lemondott.
VII. A Schmerling - provizórium időszaka (1861. XI.
5-1865. XII. 10.). Az ismét felújuló kemény kéz politi
kája eredményeként Magyarországra, a „jogeljátszás"
elméletére hivatkozva, új kormányzati rendszert erősza
koltak. Schmerling államminiszter rendszerében beve
zették a katonai bíráskodást, felfüggesztették az alkot
mányos jogokat, feloszlatták a törvényhatóságokat. Az
uralkodó Pálffy Móricot nevezte ki királyi helytartóvá, a
magyar udvari kancellária élére az aulikus Forgách Antal
került.
Forgách leirata nyomán Somogyban, jórészt a Bachkorszakban szerepelt személyekkel, Mérey addigi első
alispán vezetésével, 1861 decemberében választmány
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alakult az ügyek vitelére. A tisztikar, érezvén a közhan
gulat antipátiáját, bátortalan és határozatlan volt, felülről
állandó megerősítésre nyugtatásra szorult. A provizó
rium idején, a politikai-közigazgatási recesszió jegyében,
a vármegyei tisztiszék végezte az igazgatási teendőket. A
tisztiszéki ülések egyre jelentéktelenebbé silányodtak,
mindenütt a kivárás hangulata érződött. Miközben a
közbiztonság egyre romlott, a testület komoly ügyekben
tehetetlenné vált, szinte csak kvázi-megyei hatóságként
működött. Az egyetlen jelentős politikai esemény az
volt, hogy 1865 tavaszán, többek között Mérey kérel
mére, Somogy, Zala és Baranya megyékben megszüntet
ték a katonai rögtönítélő bíróságokat. Előrelépésnek
könyvelhető el, bár nem politikai téren, a távirdahálózat
fejlesztése és a kaposvári gimnázium felépítése.
1865 nyarán a hatalom, belátva a patthelyzet tarthatat
lanságát, s engedve a Deák-párt ésszerű javaslatainak,
szükségesnek tartotta az eddigi kormányzati rendszer
felszámolását.
Az elengedhetetlen személyi konzekvenciák levoná
sával - Majláth György kinevezése kancellárrá, Schmer
ling és kormánya helyett a Belcredi-kabinet posztra
tétele - Ferenc József világossá tette, hogy a birodalom-

nak is inkább érdeke a biztonság, a működéképesség,
mint az erőltetett centralizálás. A császár felfüggesztette
a februári alkotmányt s 1865. december 10-re új ország
gyűlést hirdettek. A már elodázhatadanul időszerűvé
vált áttöréssel 1865. november 30-tól Somogyban Mérey
helyett ismét Jankovich lett a főispán. Az újonnan meg
választott tisztikar immár a megye akaratát képviselve
indulhatott 1867 alapkőletételéhez.
Dobai András tanulmánya egy megye politikai életé
nek vizsgálatával - pars pro toto - következtetni enged
az egész általa tárgyalt korszak jellegzetességeire, tanul
ságaira. Mindezt gazdag jegyzet- és forrásapparátus egé
szíti ki, segítvén a később kutatni szándékozókat is, egy
ben megoldási javaslatot - szisztémát nyújtva a kutatói
feldolgozói munka terén. Olvasása bizonyos előtanul
mányokat, felkészültséget is feltételez, s valószínű, hogy
az írást kézbevevőket nem zökkenti ki két apró sajtóhiba
az 52. és 65. oldalon (káplár helyett káplán, ill. Janko
vich életdátumának elírása.)
Összegezve: Dobai erőteljes monográfiája hézagpóüó, továbbgondolásra - folytatásra serkentő munka.
Lenkeft Ferenc

BEOTHY-ZS. LÁSZLÓ

„NINCS SZEBB, MINT A HUSZÁR!"
(A szerző kiadása, Miskolc, 1988, 141 o.)

Az első világháború még élő kevés egykori résztve
vője bizonyára a közvéleménynél is elevenebben emlé
kezetébe idézte a hetven esztendővel ezelőtti eseménye
ket az újabb kerek évfordulón. Közülük az aggastyán
Beöthy-Zs. László vállalkozott arra, hogy lírai hangú viszszaemlékezést nyújtson át a késői utókornak arról, amit
egykor, ifjú tisztként, át kellett élnie. A hadfejlődés által
meghaladott csapatnem, a huszárság egyik utolsó képvi
selőjeként papírra vetett írása egyúttal „huszársirató",
hiszen az aknavetők ellen rohamra vezényelt, majd
lövészárokba kényszerített és az állásháborúban a más
fegyver- és csapatnembeliekhez hasonlóan értelmedenül
szenvedő és pusztuló bajtársainak kíván emléket állítani
írásával.

A visszaemlékezés azzal a képpel indul, amikor a
huszárkadét már csukaszürkében, de még prémes men
tében, 1915. június 3-án Debrecenből a virággal borított
utcákon, virágkoszorúval ékesítve, pattogó katonazene
hangjai mellett, Hydra nevű lován, 2. honvéd huszárezredbeli bajtársaival megindult a frontra.
Az indulás pillanatában azután megállítja az esemé
nyek folytatását a szerző. Az emlékek katonai pályájának
első, békés időszakából tódulnak elő, és visszaidézi
hazai huszáréletének mindennapjait. Eközben elidőzik
egyes bajtársai, elöljárói alakjánál, megörökíti emlékü
ket, akár híres emberekké váltak később, akár elfelejtet
ten eltávoztak ebből az árnyékvilágból.
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A harmadik fejezetben Beöthy-Zs. László visszatér

A következő fejezetben már igazi huszár-kozák össze

százada bevagonírozásához. Érzékletes képpel ábrázolja,

csapásokról olvashat az érdeklődő. Ezek 1915. június 6.

miként folyt ez a tevékenység a búcsúzkodó városi

és 12. között Cucolowce falu térségében folytak, és

lakosság szeme láttára mindaddig, míg azután a lelkes

rendkívül hevesek voltak. Ezután, az emlékezés idő

nótát zengő huszárokat a kendőt lobogtató és visszama

rendjét felrúgva, sebesüléséről, hadnagyi, majd főhad
nagyi előléptetéséről, kitüntetéseiről és az ezek mögött

radt fehérnéptől egyre távolabb vitte a vonat.
A következő részben már a lengyelországi Skoléban
találja az olvasó a visszaemlékezőt, ahol kiderült, nem

meghúzódó újabb véres harcokról emlékezik Beöthy-Zs.
László.

ezredtársaikhoz, hanem a Szurmay-csoportosítás had-

Ezt követően felidézi hősi halált halt bajtársainak

tesdovasságához Stryjbe indították őket útba. A kétna

alakját, és részletesen leírja hőstetteiket. Rendkívüli sze

pos továbbvezető menettel kapcsolatosan megrendítő

rénységgel saját helytállásáról nem ír, önmagával szem

hangon idézi fel a szerző, váratlanul miként szembesül

ben nagyon visszafogott, amikor alegysége, egysége har

tek egy elhagyott segélyhelynél, valamint az ehhez csat

cait veti papírra. A harctéri eseményekben játszott szere

lakozó német és orosz hősi temető hevenyészett sírhant

pének megörökítése helyett inkább rövid szabadságos

jainál a háború valóságával. Ez a szembesülés megismét

élményeiről ír a továbbiakban. Eközben élesen szem

lődött azután a Stryjből a frontszakaszra tovább vezető

beállítja a továbbra is békés főváros és a távoli frontsza

úton, ahol a fenekeden homokban elakadt fogatolt tüzé

kasz valóságát.

rek mellett haladtak el, akik vért izzadva igyekeztek
kiszabadítani az elakadt tarackokat.
A további lapokon megelevenedik a huszárkadét első
igazi

harcfeladata:

éjjeli

Visszaemlékezése zárólapjain elégikus hangon nem
csak egykor elesett bajtársaitól, hanem a véglegesen a

járőrlovaglás

Cworosztow

múlté lett csapatnemétől is búcsút vesz a még köztünk
élő visszaemlékező, a kilencvenhárom esztendősen máig

község keleti peremére, az ellenséges gyalogsági vonalak

huszár Beöthy-Zs. László.

mögé a tartalékok, ütegállások és összeköttetések felde

Könyvét jó szívvel ajánljuk olvasásra mindazoknak,
akik a hadtörténelmen belül e múltbeli csapatnem és
különösen annak utolsó szakasza, az első világháború
vérzivataros évei iránt érdeklődnek.

rítésére, Érzékletes képet kap az olvasó a tapasztaladan
tisztjelöltnek az ellenséges vonalba ütközéséről, az első
ellenséges tűzbe kerülés élményéről, a keserű visszavo
nulásról és a megmenekülés öröméről.

Zachar József

ÖLVEDI IGNÁC

AZ 1. MAGYAR HADSEREG TÖRTÉNETE
1944. január 6-tól október 17-ig
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989< 300 o.)

1989-ben, negyvenöt évvel az események után jelent
meg az egykori 1. magyar hadsereg történetének első

adatok könyvbe foglalásával, jelentősen

hozzájárult

nemzeti történetünk jobb megismeréséhez.

tudományos igényű leírása.

A könyv alapján kellő áttekintésre teszünk szert az 1.

Hazánkban, s így honvédségünk tisztikarán belül, jól

hadsereg megalakítását, felvonultatását, támadó és védő

érzékelhető módon növekszik a közelmúlt eseményei,

tevékenységét meghatározó katonapolitikai és hadászati

de különösen Magyarország és a magyar katonák máso

keretekről. Dicséri a szerzőt, hogy a téma kifejtése során

dik világháborús tevékenysége iránti érdeklődés.

a legfrissebb tudományos eredményeket is hasznosí

Ölvedi Ignác az 1944-ben legjobban felszerelt magyar
hadsereg

történetének

feltárásával,

a

tények

és

totta. Kifogásként talán az vethető fel, hogy a politikai
és a katonapolitikai kérdések taglalása közepette ese-

- 159 -

tenként nem eléggé kézenfekvő az adott kérdés és az 1.

lés, hanem egy 1500 méternél magasabb nagy hegy

hadsereg kapcsolata.

tömb. A körülményekről azt is tudni kell, hogy a szovjet

Az 1. magyar hadsereg tevékenysége a Kárpátokban

támadók, miután nem tudták 18-án áttörni az Ardzeluzai

páradanul érdekes téma a magyar hadtudomány, köze

völgyben védő magyar hegyi csapatokat, a hegyeken át

lebbről a nemzeti hadművészettörténet számára. A

akarták a magyar védelmet megkerülni. Ezért bontako

könyv ehhez nagyon sok adatot és tényt ismertet. Ez is

zott ki a Kosztica birtoklásáért és visszafoglalásáért az öt

nagy érdeme. Ugyanakkor nekem, mint az 1. hadsereg

napon át tartó harc, amelybe az ott védő hegyi századok

egykori tisztjének, feltűnt, hogy a hadsereg tevékenysé

megerősítésére a 2. hegyi zászlóaljat is bevetették. Hoz

géről leírtak nem mindenütt esnek egybe naplómmal és

závetőlegesen 40-50 halott magyar katona maradt a

az általam 1944-ben készített vázlatokkal. Úgy tűnik, a

Kosztricán. A sebesültek száma ennél kétszer-három

hajdani hadseregparancsnokság megmaradt okmányai

szor is több volt. A zászlóaljat, mivel a szovjetek közben

nem tükrözik pontosan, illetve elég teljesen a ténylege

áttörték a völgyben levő magyar állásokat, 22-én rendel

sen lezajlott eseményeket.

ték vissza a Kosztricától és irányították az onnan kb. 15

Példaként három mozzanatra utalok:

km-re húzódó Árpád-vonalba. A visszavonulás 23-án a

A könyv 116. oldalán olvasható: „Augusztus 10-ig a

2. hegyi dandár 1. és 13. zászlóaljainak fedezete mellett

csapatok visszafoglalták a július 30-a óta elvesztett tám

történt.

pontokat, s ezzel a Hunyadi-állás ismét a VI. hadtest bir

A 161. oldalon arról kapunk tájékoztatást, hogy az 1.

tokába jutott". E megállapítás egy hadseregparancsból

hegyi dandárt a Wintersport fedőnevű manőver kereté

való.

ben a 24. gyalogos hadosztály leváltotta az Árpád-vonali

A valóságban az történt, hogy a hadsereg balszárnya

védőállásból és a dandárt Szolyván át a Vereckei-szoros

és közepe ellen július 23-án megindult nagyerejű szovjet

térségébe irányították a védelem megerősítésére. Ez

támadás miatt az 1. magyar hadsereg jobbszárnyán védő

bizonyára igaz a dandár zömére, de a 2. hegyi zászlóaljra

VI. hadtestet visszarendelték az ún. Hunyadi-állásba, az

nem. Itt az történt, hogy ezt a zászlóaljat úgy rendelték

Árpád-vonal előtti biztosítási övben előkészített védő

vissza az Árpád-vonalból, hogy senki sem váltotta fel, az

vonalba. A visszavonuló magyar csapatokat a szovjet

állások üresen maradtak. A zászlóalj azt követőén

üldöző osztagok kemény harcra kényszerítették. Ennek

Körösmezőn, Rahón keresztül Bátyú községig menetelt,

során a szovjetek néhány magaslatot is elfoglaltak a

ahonnan vasúton szállították Ungváron át Nevickeváral-

Hunyadi-állás területén. Ezek visszafoglalását említi a

jára. Majd innen, egy hét elteltével, Csapon és Záho

könyv, ám az 1. hegyi dandár sávjában mindez augusz

nyon keresztül Tiszaberdére meneteltették, ahol védő

tus 2-ig megtörtént. (A Rotundul 916 m-es magaslatot

állást szemrevételeztettek vele egy Nyíregyháza felől

és a Dzemír 1026 m-es kúpot az 1. hegyi dandár 2. zász

esedeg kibontakozó támadás elhárítására. Itt érte a zász

lóaljának 2. százada, melynek parancsnoka a recenzens

lóaljat az október 15-i kormányzói proklamáció, tehát

volt, július 28-án, illetve augusztus l-jén foglalta vissza.)

nem a Vereckei-szoros védelmében.

A Prut folyó völgyébe vezető Rokieta-átjárótól július 27-

E példák jelzik, hogy még sok részletkérdés vár tisztá

én a 25. gyalogos hadosztály és az 1. hegyi dandár szorí

zásra az 1. magyar hadsereg 1944-es működését illetően,
ami semmit sem von le Ölvedi Ignác munkájának ered

totta vissza a támadókat.
162. oldalon a következők állnak: „Szeptember 18-án

ményességéből. Könyve hadtörténetírásunk rangos ter

erős szovjet támadás érte az 1. hegyi dandárt. Védelmé

méke, amely remélhetőleg a hadtörténelem tanításának

ben több helyütt rést ütöttek. Különösen Ardzeluza és

elősegítésén kívül további kutatások ösztönzője is lesz.

Vorokta között vált kritikussá a helyzet. Ez utóbbi 22-én

Azért is üdvözlöm a könyv megjelenését, mert az,

szovjet kézre került... Különösen heves harc bontako

meggyőződésem szerint, a hadsereg egykori tagjai közül
többeket fog arra indítani, hogy felelevenítsék emlékei

zott ki Kontricánál..."
Itt a Tatár-hágói hídfő védelméről van szó. De a mon
datok pontosításra, kiegészítésre, szorulnak. Kontrica,

ket és azokat a szerző tudomására hozzák. Jelen recen
ziómmal is ezt kíséreltem megtenni.

pontosabban Kosztrica ugyanis nem lakott telepü
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Móricz Lajos

KRONIKA

ZACHAR JÓZSEF

A FRANCIA FORRADALOM HATÁSA A FRANCIAORSZÁGI,
AZ EURÓPAI ÉS A TÖBBI VILÁGRÉSZBELI HADSEREGFEJLŐDÉSRE
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XV. kollokviuma,
Párizs, 1989. szeptember 18-23.

Általánosan elterjedt nézet szerint a francia forrada
lom története már annyira jól ismert világszerte, hogy a
forrásfeltárás és az ismert tények újraértékelése sem
okozhat meglepetést. Egyértelműnek tűnik a francia for
radalom értékelését tükröző felfogás is: az emberi sza
badságtörekvés kifejeződése, a társadalmi szerződés
érvényesítése, miközben az ancien règime-beli nemesi
uralmat a polgárság politikai hatalmának megteremtésé
vel helyettesítik. Ezáltal a középosztályokat segítik poli
tikai befolyáshoz és ez lehetővé teszi az alapvető gazda
sági, társadalmi és politikai változásokat. Továbbá még
általánosan azt is állítják, hogy a francia forradalom a
párhuzamos ipari forradalommal együtt szerkezeti válto
zásokat hozott az európai államok közötti kapcsolat
rendszerben, ezek azután lehetővé tették a liberális és
demokratikus folyamatokat az állami, társadalmi, gazda
sági és jogi szférában.
A hadtörténelem területén hasonlóképpen általáno
san elismert nézetek uralkodnak, mindenekelőtt az a
tézis, hogy a francia haderő, mint népi és forradalmi
hadsereg, nemcsak ahhoz járult hozzá jelentősen, hogy a
társadalmi átalakulás diadalmaskodhatott, hanem a
tekintetben is fontos tényezőként hatott, hogy a francia
nép szuverén nemzetté lett, és minden egyes francia
állampolgárrá vált.
Végül a hadtudomány is általánosan úgy tekinti az új
összetételű, új harcászati és hadászati kötelékekben
színre lépő, új harceljárásokat alkalmazó francia forra
dalmi haderő fellépését, mint egy új fejlődési szakasz
kezdetét.
A közelgő évfordulóra tekintettel 1985-ben létreho
zott grémium, a Francia Forradalom Kétszázéves Évfor
dulóját Előkészítő Nemzetközi Tudományos Tanács

mégis úgy döntött, hogy ezeket az általánossá vált néze
teket felülvizsgálja és megvitatja.
A kétszázéves megemlékezések során tartott kétszáz
tudományos rendezvény közül kiemelkedik az a nem
zetközi kollokvium, amelyen 28 országból érkezett 160
hadtörténész vett részt. Erre a Francia Hadtörténészek
Nemzeti Bizottsága rendezésében került sor. A kollok
vium jelentőségét tanúsítja, hogy fővédnöke François
Mitterand köztársasági elnök volt, továbbá védnökséget
vállalt még fölötte Jacques Chirac korábbi miniszterelnök,
Párizs főpolgármestere, Jean-Pierre Chevènement nemzet
védelmi miniszter, Jean-Noêl Jeanneney, a Francia Forra
dalom, valamint az Emberi és Állampolgári Jogok Két
százéves Megemlékezéseire Alakult Bizottság elnöke és
Pierre Dabezies, a Nemzetvédelmi Tanulmányi Alap
elnöke.
A kollokviumon elhangzott 47 előadás és az azokhoz
csadakozó élénk viták rendkívül részletes képet nyújtot
tak a francia forradalom hadtörténelmi vetületéről. A
látszólag jól ismert eseménytörténettel kapcsolatosan
sok, mindeddig elsikkadt momentumra világítottak rá,
és így sokban pontosították az eddig ismerteket.
Az egykori École Polytechnique falai között, méltó
történelmi környezetben lezajlott viták részletes felidé
zésére itt és most nincs mód. Fontos azonban az általá
nosan elfogadást nyert legfontosabb tézisek rövid felidé
zése, valamint a viták alapjául szolgált előadások felvil
lantása.
Már a korábbi tudományos rendezvényeken általános
elfogadást nyert, hogy a politikatörténetben a francia
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forradalom az 1789- július 14. és 1799. november 11.
(brumaire 18.) közti időszakot, vagyis az ancien régime
és a katonai diktatúra határolta fejlődési szakaszt jelenti,
amelynek határkövei a párizsi népfelkelés és Bonaparte
államcsínye, és amely magában foglalja a királyság
utolsó esztendeit, valamint a nemzeti konvent és a
direktórium éveit. Ezt a meghatározást a hadtörténészek
is elfogadják, de rámutatnak, hogy számukra a két
határkő a forradalom fegyveres megvédése 1792-ben és
az általános összeírásról szóló törvény hatályba lépése
1798-ban. Az 1792. szeptember 20-i Valmy-nál és 1792.
november 6-án Jemappes-nál elért sikert a kivívott poli
tikai és emberi jogok, valamint a haza, vagyis a forrada
lom eszméinek megvédéseként tekintik, amely a töme
gek önkéntes fegyverfogásával lehetővé tette a köztársa
ság megteremtését. 1798-ról pedig az a nézetük, hogy a
honvédelem, törvényes erővel, minden egyes állampol
gár kötelességévé vált. Más szavakkal: az a nemzeti
összakarat, amely önkéntes fegyverfogásban nyilvánult
meg, immár jogi formulát nyert.
Ennek megfelelően az 1792-1797 közti esztendők ese
ményeit forradalmi, honvédő és állampolgári háború
ként fogják fel. Ezáltal a ma hadtörténészei elfogadják az
egykori kortársak nézeteit, miszerint a harcok vezérfo
nala ez a jelszó volt: „Háborút a királyoknak, békét
azonban a népeknek!"
Belpolitikailag az került kiemelésre, hogy a férfilakos
ság általános hadrafogásával minden társadalmi erőt
mozgósítottak a forradalom megvédésére, és ezáltal a
rémuralom, a terror mindinkább feleslegessé vált. így
következhetett be 1795-ben a direktórium hatalomra
kerülése.
Különösen behatóan vizsgálta a kollokvium a Valmy
melletti csata körülményeit, sőt 1989. szeptember 20-án,
a csata évfordulója napján, sor került a csatatér helyszín
bejárására is, és ott történt a még vitatott részkérdések
tisztázása.

voltak már a régiek. Nemcsak tisztek hagyták el beosztá
sukat, hanem sok harcos is követte őket. Ugyanakkor
mások, főleg a fiatal republikánusok beléptek ezekbe az
ezredekbe a forradalmi háború kirobbanásakor. Ehhez
járult még a forradalmi vezetés. így a régi ezredeket is a
siker reményével lehetett a csatatérre küldeni. A közö
sen kivívott győzelem eredményezte azután a forradalmi
hadsereg új harcászati egységeinek életrehívását, a fél
dandárokat ugyanis két önkéntes és egy sorzászlóaljból
szervezték meg. Ezáltal a veszélyeztetett forradalom
védelmezőjéből és megmentőjéből a további harcok
során megszületett a diadalmas forradalom győztes had
serege.
Hublot tábornok előadásában nagy figyelmet fordí
tott a hadiesemények politikai vonatkozásaira is. így
többek között hangsúlyozta, hogy a hadüzenet még a
francia király nevében ment el Magyarország királyának
címezve. Ezzel sikerült a háború számára biztosítani a
royalisták támogatását is, holott a nemzetgyűlés és a
kormány tulajdonképpeni célja a köztársaság megterem
tése volt. A háborúra pedig úgy kerülhetett sor, hogy a
szemben álló uralkodók akarták a fegyveres összecsa
pást, mégpedig a forradalom eszméinek szétzúzása céljá
val és abban a reményben, hogy ez, Franciaország belső
politikai válságára tekintettel, könnyű feladat lesz.
Addigra azonban a forradalom nyilvánvaló belső ellen
ségei már nagyrészt elhagyták a haderőt, sőt az állam
területét is. így a francia kormánynak sikerült erkölcsi és
anyagi fölényt, ütőképes hadsereget biztosítania, sőt azt
stratégiailag kedvező vonalakon még az ellenség beér
keztét megelőzően elhelyeznie. Az előadó itt külön kie
melte annak jelentőségét, hogy stratégiai meglepetés
ként az előrenyomuló ellenséges erők menetvonalát zár
ták le a francia hadak.
Bernhard R. Kroener (NSZK) megfordított kérdésfel
vetéssel, nem a szokásos francia nézőpontból, Goethe

Emmanuel Hublot (Franciaország) elemzése általáno
san elfogadást nyert. E szerint a nemzet megmentőjeként a korábbi állandó hadsereg ezredeit és az új önkén
tes zászlóaljakat együttesen kell tekinteni. Kezdetben
ugyan az előbbieket a tábornokok és tisztek dezertálása
és részleges emigrálása, az utóbbiakat a tapasztalatlanság
erősen bénította. A bénultságot azonban hamarosan
sikerült levetkőzni. Ebben a régi harcosoknak a jól
ismert ágyúdörgés, míg az újoncoknak a „Vive la
nation!" harci kiáltás segített, vagyis az anyagi, illetve az
erkölcsi fölény tudata adta a szükséges erőt a test-test
elleni harchoz.
Az előadó elemzésében állításait még tovább finomí
totta, így kimutatta, hogy a régi hadsereg ezredei sem

szavaival „a világtörténelem új korszakának kezdete
ként" vizsgálta Valmy történetét, hanem porosz szem
pontból, „mint az ancien régime utolsó hadjáratát". A
mozgatóerőt

egyrészt

az

uralkodói

szolidaritásban

mutatta be, ahogyan II. Frigyes Vilmos a sikertelen szö
kési kísérletet követően XVI. Lajos segítségére akart
lenni, másrészt azonban abban a nagyhatalmi törekvés
ben, hogy egy nyugat-európai akcióba bevonva, sikerül
jön a Habsburg-birodalmat az Óvilág keleti területeiből
elvonni és ezáltal a lengyel kérdésben szabad kezet
nyerni.
Mivel a két szövetséges érdekeltsége továbbra is
elsődlegesen keleten volt, továbbá az intervenciót mind
össze büntetőakciónak fogták fel, csupán kevéssé ener-
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gikusan léptek fel. Eközben hitelt adtak az emigránsok

séget mérjen az ellenségre, amelyet azután politikai-dip

szavának, és számítottak a határ menti francia erődök

lomáciai eszközökkel teljessé tehet. Ennek elérése érde

védőrségének és a falusi lakosságnak a csatlakozására. Ez

kében közvetlen a csata előtt hozott létre erőösszponto

ösztönözte a porosz hadvezetést annak a stratégiai hibá

sítással fölényt azokból az erőkből, amelyek azt megelő

nak az elkövetésére, hogy a harcot az ellenséges terület

zően külön, az egyes ellenséges erők, állások ellen, nagy

mélységében vette fel, ott, ahol a francia hadsereg saját

terepet átfogó mozdulatokkal operáltak. Befejezésül az

belső védelmi vonalain összpontosíthatta

csapatait.

előadó rámutatott, hogy míg Napóleon a mozgékonysá

További hiba volt a francia hadüzenet kivárása, így csu

got az összpontosítás elé helyezte, a porosz Scharnhorst

pán tíz hét maradt a harccselekményekre. Még azt meg

kezdettől azt a nézetet képviselte, hogy. az elkülönített

előzően a bevetett porosz kötelékek távol kerültek a rak

csapattestek

tárbázisoktól, állandó ellátási és utánpótlási nehézségek

tevékenykedjenek ott, ahol az ellenséges hadak állnak.

összpontosított

támadásban

együttesen

léptek fel. Az esős évszak korai beköszöntése erősen

Ezt a nézetet fogadta el és vitte tovább Blücher, Gneise-

megnehezítette az előrenyomulást is, fogyott az igavonó

nau és Clausewitz, sőt ehhez csatlakozott Radetzky is,

lovak száma, vissza kellett hagyni a nehézlövegeket,

és végül e nézet érvényesülése vezetett az ezt elutasító

majd a társzekereket is. Ezekhez a problémákhoz járult a

Napóleon végső háborúi vereségéhez.

nézeteltérés a porosz uralkodó és a főparancsnokká
kinevezett braunschweigi herceg közt. Előbbi ugyanis

/ . P. Bertaud (Franciaország) további kérdések össze

politikai okok miatt tovább akart vonulni Párizs felé,

hasonlító vizsgálatát végezte el. így felvetette a hivatásos

míg utóbbi az ellátási gondok miatt ezt ellenezte. Sőt, a

és az önkéntes hadsereg harcértékének kérdését. E

hadak főparancsnoka a helyzeti és erőfölényben levő

tekintetben a szolgálatvállalás motivációjában mutat

ellenséggel szemben megelégedett az erődemonstráció

kozó különbségekre mutatott rá. így jutott el a hazafiság

val és nem vállalkozott csatára.

kérdéséhez, miközben elsődlegesen azzal a kérdéssel

így Valmy a tervezett büntetőexpedíció végét jelen

foglalkozott, hogy ez esetben is szükség van-e elisme

tette. A francia fölény kedvező alkalmat nyújtott a visz-

résre, vagy nincs. Rámutatott, hogy az elismerés szüksé

szavonulásra, a téves politikai döntés elleplezésére. Az

gességét csupán Napóleon ismerte fel: a vitézség nála

előadó befejezésül azt hangsúlyozta, hogy a hadjárati

jutott először látható megbecsüléshez.

kudarc világossá tette a kortársak előtt: az ancien régime
hadelvei szerint lehetetlen már hadat viselni.

A már röviden érintett sokkhatás problematikájával
részletesen Daniel Reiche! (Svájc) előadása foglalkozott.

Ernst-Heinrich Schmidt (NSZK) az elkülönített csapat

Nagy jelentőségű az a felismerése, hogy az önkéntes

hadműveletek

polgárkatonák, vagy katonapolgárok a forradalmi ideo

összehasonlító vizsgálatát végezte el az ancien régime

lógiát fegyverrel hirdették, és ezáltal tudták legyőzni azt

utolsó szakaszával, a francia forradalom idejével és

a sokkhatást, amely minden katonát ért a test test elleni

Napóleon korával kapcsolatosan. Bemutatta, hogy a

harcban. Amikor a forradalmi hadvezetés felismerte az

testekkel végrehajtott

összpontosított

francia forradalom az operatív gondolkodás és annak

önkénteseket ért sokkhatást, harcszerű körülmények

gyakorlati megvalósítása területén nem hozott olyan

közti felkészítésként hadgyakorlatokat szervezett. A

radikális szakítást a hagyománnyal, mint a politikai élet

hadgyakorlat vezetője, a dandártábornok ezáltal lehető

ben, hanem csupán meggyorsította a már korábban

séget kapott, hogy a harcot kísérletként fogja fel. E

megindult fejlődést és az általa meghatározott korszak

kísérletezés során a harc keretei kitágultak: minden

ban lehetővé tette annak megvalósítását.

évszakban sor kerülhetett immár a fegyveres összecsa

Kiinduló példaként II. (Nagy) Frigyes 1757-es cseh
országi hadjáratát választotta. Ennek jellemzéseként ki

pásra. Tényleges háború esetén ezáltal a harcvezetés
sokkal hatékonyabbá vált.

emelte, miként használta ki a nyitott négyszöghöz
hasonlatos határterület földrajzi adottságait az elkülöní

Az önkéntesség és az összeírás kérdéskörével két

tett seregtestekkel végrehajtott meglepetésszerű, gyors

előadás is foglalkozott. René Quatrefages (Franciaország)

támadásokra, mielőtt döntő csatához vont össze minden

a délnyugat-franciaországi Aveyron, míg Annie Crepin

rendelkezésre álló erőt. Ezután azt részletezte, hogyan

(Franciaország) Seineés - Marne megye - viszonylatá

alkalmazta ezt a harceljárást Carnot a hazafias tömeg

ban végezte el elemzését. Rendkívül tanulságosak azok a

hadseregre adaptálva, ahogyan ezt az 1796-os hadjárat

névsorokf amelyek először a sorezredekbe, majd az

tanúsította. Napóleonra áttérve kiemelte: hadjáratait úgy

önkéntes zászlóaljakba, végül a szabad századokba való

szervezte, hogy sikeres csatavívással megsemmisítő vere

összeírási adatokat tartalmazzák. Ezek szerint a forrada-
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lom megvédésétől a császárságig a hadkötelesek aránya
1,57%-ról egészen 5,75%-ra nőtt.

Michel Vergé-Franceschi (Franciaország) a tengerész
tisztek 1789-1795 közti sorsát követte nyomon. Bemu
tatja, hogy a király 1657 tengerésztisztje közül 1795-re
csupán alig 120 maradt a forradalom szolgálatában, a
Több előadó választotta témául a forradalmi haderő
többi dezertált, emigrált, lemondott rangjáról, vagy ide
vezetését. Gilbert Bodinier (Franciaország) a tábornoki
gen szolgálatot vállalt.
kar alakulásával foglalkozott az 1791-1794 közti időszak
vonatkozásában. Rendkívül tanulságos adatokat közölt,
Ennél vigasztalóbb képet adott Pierre Lesonet (Fran
így kimutatta, hogy az 1791-es újraszervezéskor a hadse
ciaország) előadása, aki a műszaki tisztikarral kapcsola
reg élén 102, még az ancien régime idején kinevezett
tosan bemutatta, hogy a mintegy 300 tiszt (köztük 5
tábornok állt, ám közülük 1794-ben már csak 2 fő szol
tábornok) közel fele tovább szolgált a forradalom alatt
gált, viszont kineveztek ez idő alatt összesen 815 új
is. A hadseregfejlesztés során azután 1815-re a műszaki
tábornokot. A 917 fős csoportot egységesen vizsgálva,
tisztek száma elérte a 900-at.
555 korábban tisztként szolgált, 88 ugyancsak tisztként
egykor kivált az ancien régime hadseregéből, majd reak
Vincent E. Caloni (Franciaország) ehhez csatlakozva a
tiválták a forradalom alatt, 163 altisztként vagy közle
műszaki és tüzértisztek, valamint az út-, híd- és bánya
gényként szolgált a királyi hadseregben, és a forradalom
mérnökök képzését szolgáló École Polytechnique 1794hozta meg számára a felemelkedést, 38 az önkéntes zász
es létrehozásának folyamatát elemezte. Bemutatta, hogy
lóaljakban kezdte katonai pályáját, míg 42 fő korábban
a korábbi királyi főiskolák feloszlatásával a tudomány is
soha nem volt katona, 20 fő pedig külföldről érkezett a
veszélybe került, ezért volt szükséges az új felsőoktatási
francia forradalmi hadsereghez, végül 11 francia tábor
intézmény megszervezése. Ugyanakkor a forradalmi
nok idegen hadseregekben került alkalmazásra. Társa
honvédő háború körülményei között a műszaki képzést
dalmi hovatartozás szempontjából a tábornokok mint
nem lehetett elszakítani a honvédelemtől.
egy fele volt nemesi származású, zömben ők képezték az
ez idő alatt rangjuktól megfosztottak 359 fős csoportját.
A korábbi műszaki tisztek fő teljesítményével, a határ
A kinevezési életkor rendkívüli szóródást mutatott, a
menti francia erődítményrendszerrel Pierre Rocolle (Fran
legifjabb generális 19 esztendősen, míg a legidősebb 86
ciaország) előadása foglalkozott. Az első koalíciós
évesen kapta kinevezését. Ám az átlagéletkor 47 év, az
háború eseményeinek elemzésével bizonyította, meny
átlag szolgálati idő 26 év volt.
nyire eljárt e fölött az idő.
Az előadó elvégezte vizsgálatát a tengernagyokkal
kapcsolatosan is, 1791-ben 20 fő szolgált még korábbi
Thierry Vivier (Franciaország) ezzel szemben egy
kinevezéssel, közülük 1794-re egy sem maradt állomány
jövőbe mutató és forradalmian új műszaki jelenségről, a
katonai léggömbök 1793-1795 közti harci alkalmazásá
ban. Viszont kineveztek 38 újat. E haditengerészeti 58 fő
ról szólt. Elemzésével kimutatta, hogy pusztán a lég
közül 42 korábban királyi tengerésztiszt volt, 4 száraz
gömbök feltűnése a siker irányában hatott, ugyanis a
földi bázison szolgált tisztként és 12 érkezett újonnan a
pszichológiai hadviselés eszközének bizonyult. Ugyan
kereskedelmi hajózásból. Származása szerint itt 42 fő
akkor már e korai alkalmazás bizonyította, hogy a légi
volt nemes, közülük 23-at fosztottak meg rangjától ez
megfigyelés eszköze lehet. Ez irányban már nem kerül
idő alatt, 13 önként lemondott arról.
hetett sor továbbfejlesztésre, mivel a léggömb bevetésé
nek szorgalmazói kegyvesztettek lettek.
Adrien Carré (Franciaország) a rémuralom idején szol
gált és abban tevőlegesen részt vállalt tábornokok
A haditengerészet továbbfejlődésével is több előadó
későbbi pályafutását vizsgálta előadásában. Rendkívül
foglalkozott. Etienne Teillenite (Franciaország) az
tragikus képet nyert a hallgatóság. Az eredetileg 35 fő
1790-1795 közti adminisztratív reformokat részletezte.
közül még a harcokban elesett 8, gyilkosság áldozata lett
Alberto Santoni (Olaszország) azt a megrázkódtatást
2, kivégeztek 3-at, deportáltak 1-et. A rémuralom lezá
mutatta be, amely a tapasztalt francia tengerésztisztek
rultát követően elesett további 2, járvány ragadott magá
szolgálatból való eltávozása, eltávolítása nyomán követ
val 1-et, rangjától megfosztottak 6-ot, ezt megelőzendő
kezett be, és amely a tengeri vereségek sorozatát ered
kivált a szolgálatból 5, emigrált további 5. Későbbi
ményezte. Peter Stanford (Nagy-Britannia) a francia hadi
vezető szerepet csak összesen 2 korai kinevezésű tábor
tengerészet válságos helyzetét az 1794-es júniusi hadjárat
nok tudott még játszani.
példáján tárta a hallgatóság elé.
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Patrice Bret (Franciaország) a francia haditechnikai
kutatás intézményesítésének kezdeteiről tartott előadást.
Bemutatta, elsőként és főleg a lőszergyártás területén
miként érvényesült az állami kezdeményezés az addigi
magánkezdeményezések helyett, és ez miként tolta elő
térbe a kísérletezést a kutatás helyett. Vagyis a forrada
lom megteremtette a műszaki fejlődés alapvető feltéte
leit, amikor létrehozta azokat az intézményeket, ame
lyek révén lehetővé vált a tudományos eredmények átvi
tele a technika területére.

Ehhez csatlakozva Francesco Frasca (Olaszország) a
Francia Császárság Piemonti Tartományának megtett,
1798-ban bekebelezett terület katonai összeírási adatait
részletezte.
Louis Edouard Roulet (Svájc) az 1792-1793 között
fennállt Rauraci Köztársaság és az 1798-1802 közti Hel
vét Köztársaság francia példára alakított hadseregszerve
zését mutatta be a francia forradalmi inváziót követően.
Eközben nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a forra
dalmi exporttal való szembenállás az egykori Bázeli Püs
pökség esetében bekebelezést eredményezett, míg Svájc
esetében tartós megszállás volt a következmény.

A kollokvium újabb témáját jelentette a különböző
korábbi királyi idegen zsoldoscsapatok sorsának alaku
lása. Alain-Jacques Czouz-Tornare és Evelyne Maradan
A távolabbi területeken megnyilvánuló hatásokat még
(Svájc) közösen készített referátuma a 12 szerződéses
több előadás részletezte. Az általános fejlődéstől eltérő
svájci ezrednek a királyhoz kötődését elemezte. Ebből a
folyamatot, a nem forradalmi Dánia 1788-as összeírási
személyes kötődésből fakadóan nem váltak a forrada
rendeletét és sorozási reformját Knud f. V. Jespersen
lom és a nemzet védelmezőivé az új francia hadvezetés
(Dánia) elemezte. Rámutatott, hogy az abszolút uralom
törekvése mellett sem. A mintegy 14 ezer fő az egységek
rugalmas kormányzásának példája ez, amellyel, mint
felbomlását követően nagyrészt hazamenekült. A vissza
korábban a jobbágyság eltörlésével, a társadalmi konflik
maradok a szabad századokba álltak be idegenlégiós
tusok elsimítását célozta.
ként. A hazaszökötteket 1798-ban érte el újra a katonás
kodás kötelezettsége, amikor a francia megszállással lét
rehozott Helvét Köztársaságnak kötelezettséget kellett
vállalnia 6 féldandár felállítására.

Bo Hugemark (Svédország) az általános összeírás svéd
rendszerét, mint a külföldi modell és a hazai hagyomány
ötvözését mutatta be, amely az 1808/9-es, teljes hadiku
darccal járt oroszellenes háború után immár elkerülheClaude C. Sturgill (Egyesült Államok) a Fürstenberg
tedenné vált.
Tartománygrófságben 1668-ban toborzott és 1670-től
francia szolgálatban állt 62. Salm gyalogezred átalakulá
Az 1808/9-es svéd-orosz háború finnországi hatásai
sát mutatta be, ahogy 1792-ben királyiból forradalmi
val
Veli-Matti Syvjö (Finnország) foglalkozott. Hangsú
ezreddé vált.
lyozta, hogy e háború, mint a napóleoni háborúk lánco
latának egyik szeme, európai vonatkozásban kevéssé
Zachar József (Magyarország) „Bercsényi-huszárok a fontos, annál jelentősebb azonban finn szempontból,
francia forradalom mellett és ellen 1792-1797" címmel a
mivel az ország hadszíntérré vált, a háború kimenetelé
francia forradalmat védelmező, 1325 fősnek előírt 1.
nek eredményeként pedig a svéd uralmat az orosz vál
(Bercsényi) huszárezred és a Habsburg-hadak köteléké
totta fel.
ben szervezett, 414 fősnek előírt Bercsényi-huszárosz
tály létszámviszonyait, szervezési változásait és harcba
Reinhard Brühl (NDK) a francia forradalmi háborúk
vetéseit elemezte mindeddig feltáradan francia és oszt
nak
a poroszországi hadgondolkodásra gyakorolt befo
rák hadilevéltári források alapján. Eközben mindvégig a
lyását választotta előadása témájául. A hadsereg szerve
magyar részvétel bemutatását helyezte a középpontba.
zésével, vezetésével, kiképzésével és harcászatával kap
csolatos, főleg Dietrich Heinrich von Bülow nézetei
További előadások foglalkoztak a forradalmi francia
körüli vitából két kérdést emelt ki: a támadóoszlop és a
hadszervezés adaptációjával. Ezio Checchini (Olaszor
lövészharc egyesítését jelentő új harcászatot, és a meg
szág) a francia hadsereggel exportált forradalom észak
növekedett mozgékonyságot a könnyücsapatok számá
itáliai politikai, társadalmi és alkotmányos hatásába
nak szaporítása révén.
ágyazva elemezte a Cisalpin Köztársaság, majd Olasz
Köztársaság, végül az Olasz Királyság katonaállítási,
Sophie de Lastours (Franciaország) a francia forrada
hadseregszervezési és hadialkalmazási gyakorlatának fej
lomnak az emigráns franciák révén az orosz hadseregre
gyakorolt befolyását vázolta fel.
lődését.

s
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Magyar szempontból lényegesen nagyobb figyelmet

Mordechai Gichon (Izrael) az 1799-es palesztinai hadjá

kelthet Jean Nouzille (Franciaország) előadása, aki a fran

ratnak a Szentföldre gyakorolt hatását elemezte. Hang

cia forradalomnak a horvátországi katonai határőrvi

súlyozta, hogy a francia fegyveres jelenlét egyúttal a for

dékre gyakorolt hatását elemezte. Miután felvázolta a

radalmi eszmék megjelenését is jelentette. E vonatkozás

francia forradalmi eszmék korábbi hatását a polgári és

ban azt emelte ki, hogy az addigi türelmeden iszlám

katonai közigazgatású horvát területekre, az 1809-es

uralmat a francia vallási türelmi rendelet ideiglenesen

békével létrehozott Francia-Illyriához került hat határőr

hatályon kívül helyezte.

ezrednek a francia haderőbe való betagolását részletezte.
Ehhez csaüakozva Gideon Biger (Izrael) azt emelte ki,
Alejo Arnaiz Hidalgo (Spanyolország) a spanyol had

hogy a francia hadak kötelékében számos tudós is meg

erőfejlődésből azt a folyamatot elemezte, miként vált

jelent a Szentföldön; így Quesnot a csillagász, Fournier,

zsoldoshadseregből nemzeti hadsereg a francia forra

a geometria tudósa, és Jacobin a topográfus. Működésük

dalmi háborúk hatására. Ehhez csatlakozva Miquel

eredménye többek között az a hat 1:100 000 méreta

Alonso Baquer (Spanyolország) a cadizi törvényhozó

rányú térképszelvény, amely a mai Izrael állam egyes

gyűlésben

területeit ábrázolja.

1810-1812

között kiformálódott

katonai

doktrínát mutatta be. Előadásában hangsúlyt négy kér
désre fektetett: a vezérkar létrehozására, a katonaiskolák

További előadások foglalkoztak a párizsi kollokviu

létesítésére, a nemzeti milícia megszervezésére és a

mon a francia forradalom időben később jelentkező

generalisszimuszi méltóság bevezetésére. E kérdéskörök

hatásával. így Konsztantinosz Varfisz (Görögország) a

közül a spanyol vezérkar létrehozásával külön előadás

görög reguláris és irreguláris hadseregben a függeden

ban foglalkozott Antonio Sanchez-Serrano (Spanyolor

ségi harc idején az 1820-as években jelentkezett francia

szág).

befolyást elsődlegesen a harcászat területén, a korábbi
közveden érintkezésekből fakadó hatásként értékelte.

A francia forradalomnak az 1790-es évek ír forradalmi
mozgalmára gyakorolt hatásával és a kétoldalú kapcsola
tokkal Donal 0'Carroll (Írország) foglalkozott. Meg
győző erővel bizonyította, hogy a protestáns-katolikus
vallási ellentét valójában már akkor két politikai nézet

Fernand Beaurour (Franciaország) Nicolas Raoul
tábornok (1788-1850) életútjának bemutatásával bizo
nyította, miként játszottak szerepet a forradalmi tanok
Simon Bolivar dél-amerikai felszabadító háborúiban is.

szembenállásának megnyilatkozása volt, mégpedig az
angol koronához fűződő kapcsolat kérdésében. A pamf
letirodalom, az egyletalakítások és a Nemzeti Konven
ció szervezésének elemzésével mutatta be az előadó a
francia kapcsolatokat, amelyek a nyílt függedenségi párti

Jean-Michel Sterkendries (Belgium) az 1830-ban függet
lenséget nyert Belgium hadseregszervezésével kapcsola
tosan elemezte a francia forradalmi elvek átvételét.

felkelés idején fegyverszállításokban, sőt inváziós hadak
A még az 1861-1865 közti amerikai polgárháború ide

átküldésében teljesedtek ki.

jén is érvényesült napóleoni harcászatot Jack Sweetman
Jonathan B. Langdon (Nagy-Britannia) a francia forra
dalom egy kevéssé ismert következményét, az 1797-es
brit flottalázadásokat mutatta be. Hangsúlyozta, hogy e
lázadások erőteljesen hozzájárultak a Brit Királyi Hadi

(Egyesült Államok) elemezte. Rámutatott: ugyanazok
ból a kézikönyvekből tanulták mindkét hadviselő fél
tisztjei, e könyvek pedig, miként a szabályzatok is, köz
veden francia hatásról tanúskodnak.

tengerészet megreformálásához.
Egy még távolabbi hatást választott témájául Kenneth

Pier Luigi Bertinaria (Olaszország) az olasz nemzeti

J. Hagan (Egyesült Államok), amikor azt vizsgálta,

újjászületési mozgalomra hadügyi szempontból gyako

milyen negatív hatással járt a semleges Egyesült Államok

rolt francia hatást mutatta be.

kereskedelmére a francia-angol

tengeri háború, ez

hogyan vezetett el a szállítások biztosítása érdekében

E konkrét témafeldolgozásokkal éles ellentétben Ilié

amerikai hadihajóknak a Földközi-tengeren való megje

Ceausescu (Románia) „A francia forradalom és a román

lenéséhez. Rámutatott azonban arra is, hogy 6257 ameri

katonai tényező. Közveden és perspektivikus hatás"

kai önkéntes szolgált ez időben a brit haditengerészet

című előadása nagy általánosságban mozgott, és csak

ben, és ez egyúttal franciaellenes quasi-háborút is jelen

mellékesen tartalmazott utalásokat a francia diplomá

tett.
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kozóan. Egészében azt akarta sugallni, hogy a HoriaClosca-féle 1784-es erdélyi lázadástól kezdve forradal
mak sora zajlott volna a társadalmi és nemzeti felszaba
dulás kivívása érdekében, amely 1918-ban valósult volna
meg. Eközben a szokásos román megnyilatkozások szel
lemében egybemosta a két román fejedelemség (Havas
alföld és Moldva), valamint Erdély helyzetét, perma
nens Habsburg- és oszmánellenes küzdelemről szólt.
Hamis állításaira azzal tette fel a koronát, hogy szerinte
„1867-ben Erdélyt a tartomány lakosságának nagy több
ségét kitevő románok tiltakozása ellenére Magyarország
annektálta" (?).
Hasonlóan jelentős ellentmondásokat eredményező
előadást tartott Mariin Kutz (NSZK), aki „A francia for
radalmi és napóleoni háborúk elemzése Clausewitznél
és meghamisítása Schlieffen óta a német katonai vezetők
gondolkodásában" címmel azt állította, hogy Schlieffen
és utódai ellentétére fordították Clausewitzet. Szerinte
ugyanis a történelmet csupán olyan példatárnak tekin
tették, amely katonai nézeteiket igazolja. Ezen túlme
nően a hadműveleti vezetést elszakították a politikaitól,
sőt a politika feletti uralom eszközévé tették. Ugyancsak
Clausewitz nézeteivel ellentétesen dolgozták ki a villám
háború stratégiáját. A támadást tartották a siker egyetlen
tényezőjének, mivel egy hosszabb védelmi háborúra
nem rendelkeztek elegendő anyagi eszközzel. Ezek az
igazolatlan, bizonyítás nélküli állítások heves reagáláso
kat váltottak ki.

szolt. A hatalom, a föld és a béke kérdésében mind a
jakobinusok, mind a bolsevikok abszolút történelmi
elhivatottságukban hittek, s azt képzelték, hogy deklará
ciókkal megváltoztatható a valóság. Valójában végül
mindkét eszmeirányzatnak tömeghadsereg bevetésével
kellett ezt megtennie mind a belső, mind a külső ellen
forradalmi összefogással szemben. Az is közös jelenség,
hogy mindkét forradalom hordozói győzelmüket köve
tően hamarosan kettészakadtak radikális és mérsékelt
szárnyra, ám mindkét esetben egy harmadik erő került ki
diadalmasan a hatalmi vetélkedésből.
Az előadó további hasonlóságokra is rámutatott:
mindkét esetben polgárháború vált szükségessé, és ez
népfelfegyverzést eredményezett, mindkét esetben
bekövetkezett a terror tömeges alkalmazása; mindkét
esetben jelentkezett a cezarizmus a bonapartizmussal,
illetve a sztálinizmussal, mindkét esetben az állam ellen
őrizhetetlen felsőbbségébe torkollt a népfelség deklará
ciója, mindkét esetben nagyon messze esett az eszmétől
annak testet öltése, mindkét forradalom hosszú távú
fegyveres védelemre rendezkedett be, és mindkető
intézményesített honvédelmet vezetett be a kezdeti
önkéntes honvédelem helyett; végül még jelképes törté
nelmi párhuzamok is vonhatók: a Bastille és a Téli
Palota, XVI. Lajos és II. Miklós, a Nemzeti Gárda és a
Vörös Őrség stb.

Mindezen új tudományos kutatási eredmények halla
tán joggal hangsúlyozhatta mind André Corvisier egye
temi tanár, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság fran
Magas színvonalú történelmi esszéjében Michael
cia elnöke, mind a szervezőbizottság elnökeként is tevé
Sakwski (NSZK) az egyik legrégebben vitatott és legál
kenykedő Jean Delmas tábornok, a Francia Hadtörténé
talánosabb kérdést, a forradalom és a háború összefüg
szek Nemzeti Bizottságának elnöke, mind a kollokvium
gését elemezte, mégpedig ezúttal a konkrét történelmi
vitazárójára felkért André Mortel egyetemi tanár, a francia
tényekből kiindulva és a döntési alternatívákra rámu
Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának alelnöke, hogy
tatva.
ez időben és térben nagy területeket átfogó, a nemzet
Hasonlóan nagy sikert aratott Dmitrij Volkogonov közi összefüggéseket figyelembe vevő, a konkrét tények
ből kiindulva általánosító előadások, valamint az ezek
(Szovjetunió) előadása, amelyben történelmi és hadügyi
hez csatlakozó rendkívül tárgyszerű, szakmai viták újó
párhuzamot vont „a nagy francia polgári forradalom" és
lag
és a korábbiaknál differenciáltabban bizonyították,
„a nagy októberi szocialista forradalom" között. Ki
mennyire világtörténelmi jelentőségű volt a francia for
emelte, hogy mindkettő hatalmas lökést adott a civilizá
radalom, mennyire az új típusú haderő volt a forradalmi
ció fejlődésének, mindkét nagy eszmerendszer ugyanak
eszmék hordozója, mennyire segítette ez a forradalmi
kor erőszakos eszközökkel érvényesítette megvalósulá
eszmék meghonosodását és érvényesülését más államok
sakor a nemes nézeteket.
haderejében is, és ez hogyan hatott a különböző régiók
Az előadó szerint mindkét forradalom azonos pályát
történelmi fejlődésére.
futott be, azonos válságra azonos kérdésfelvetéssel vála

22
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ÁCS TIBOR

A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK ELSŐ SZÁZ ÉVÉRŐL
A kezdetektől 1898-ig

Folyóiratunk, korunk követelményeihez igazodva, e számtól kezdve, a szerkesztő bizottság 1989. december 5-i
állásfoglalása alapján ismét magára ölti eredeti borítóját. Ezt a változást már előre jelezte, hogy a Hadtörténelmi Köz
lemények 1989. évfolyama mind a négy száma borítójának belső oldalán közöltük legelső száma - 1888 március borítóját. Emellett a szerkesztő bizottság 1989- január 3-i ajánlására a folyóirat évfolyamszámozását ismét első megje
lenésétől, 1888-tól jelöljük, amire olvasóink és előfizetőink figyelmét felhívtuk.
Az eredeti, és mégis újnak tűnő borító felvétele és az évfolyamszámozás megváltoztatása alkalmat nyújt arra is,
hogy ismeretlen levéltári forrásokat is felhasználva, a teljesség igénye nélkül, bemutassuk a Hadtörténelmi Közlemé
nyek keletkezésének körülményeit és vázoljuk több mint egy évszázados, nem egyszer igen viharos történetét.
A Hadtörténelmi Közlemények históriáját, szerkesztési elveit, könyvészeti adatait és tartalmi értékeit jól tükrözik
az 1956-ban, 1965-ben, 1979-ben és 1989-ben készült mutatói.2 Az első magyar hadtörténelmi folyóiratot több kísérlet
után sikerült csak megjelentetni. A XIX. század elejétől számos tudományos igényű hadtörténeti feldolgozás készült,
amelyek helyet kaptak mindenekelőtt az 1817-től megjelenő Tudományos Gyűjteményben, az 1834-től megjelenő
Tudománytárban, valamint más hazai lapokban és 1831-től a Magyar Tudományos Akadémia kiadványaiban. Az
Akadémia működésének első pillanatától erőteljesen támogatta a hadi történetírás fejlesztését. Az MTA felfogása sze
rint a hadtudomány egyik fontos ága a hadi történetírás, amelynek művelése nem a III., Történetírási osztály, hanem
a IV., Mathematical osztály, illetve 1845-től 1858-ig az osztály Hadtudományi alosztálya körébe tartozik.3
A reformkorban Virágjózsef, a cs. k. 48. magyar sorgyalogezred őrmestere tette közzé a sajtóban, hogy „1837. évtől
fertályonként" meg fogja jelentetni „Tudományos Hadász czim alatti"... „minden ágú hadművészeti s történeti"...
folyóiratát. Ám a tudományos folyóirat kiadását a hatóságok nem engedélyezték és Virágot leszereltették. Raksányi
Imre volt cs. k. bombavető tizedes 1847-ben kezdeményezte a „Szövétnek" című folyóirat megindítását, de a kormány
„mint valami pártütőket utasított ... el bennünket".5 Ennek ellenére mégis Raksányi Imre érdeme az a jelentős tudo
mány- és sajtótörténeti esemény, hogy 1848 márciusában megjelent az első magyar hadtudományi folyóirat, a Honvé
delmi Szövétnek előzetes bemutatóíve, majd 1848 júliusában a próbakötete, azaz első száma. Ennek Második Része
magyar és egyetemes hadtörténelemmel: a Waterlooi csatával és Mátyás király 1480. március 10-i levelével foglalko
zik.6
A XIX. század második felében a társadalomtudományok közül a történettudomány fejlődése volt a legerőtelje
sebb és a legösszetettebb, nem utolsósorban valamennyi társadalomtudományi ág közül a politikával és a politikai
tudattal való legszorosabb összefüggése és legnagyobb tömeghatása miatt. Ebben az időben előbb-utóbb minden

1 Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1989. 2. sz. 276. o.
2 Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1888-1943. évfolyamaihoz. (Szerk.: Kovalcsik József) Budapest, 1956. 311 o.; Mutató a
Hadtörténelmi Közlemények 1954-1963. évfolyamaihoz. Budapest, 1965. 57 o.; Magyar Katonai folyóiratok repertóriuma II. Had
történelmi Közlemények. Új folyam I-XXV. évfolyam 1954-1978. Budapest, 1979- VIII., 178 o.; A Hadtörténelmi Közlemények
repertóriuma 1979-1988. HK 1989. 4. sz. 603-649. o.
3 Ács Tibor: A Magyar Tudományos Akadémia és a hadtudomány 1825-1848. Honvédelem, 1976. 4. sz. 84-95. o.
4 Vali Béla: A „Tudományos Hadász" története. HK 1890. 2. sz. 419-421. o.
5 Ács Tibor: Raksányi Imre hadtudományi munkássága a reformkorban. HK 1974. 3. sz. 463-492. o.
6 Ács Tibor: A Honvédelmi Szövétnek, az első magyar hadtudományi folyóirat. HK 1975. 4. sz. 689-720. o.
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tudományos egyesület - az MTA osztályai és bizottságai is - megteremtette saját folyóiratát. A szakterület jelentős új
tudományos eredményeinek publikálásával e folyóiratok egy-egy tudományág szakmai fejlődésének éppoly fontos
eszközeivé váltak, mint társadalmi súlya növekedésének. Az 1880-as évtizedben előtérbe került a magyar hadtörténe
lem művelésének és önálló folyóiratának ügye. A magyar köztudatban tovább élt a hadsereg legalább részleges magya
rosításának igénye, hiszen az abszolutisztikus vezetésű és szellemű közös hadsereg puszta léte a magyar államiságot
fenyegető állandó veszélynek tűnt. A magyar királyi honvédség léte sem szüntette meg a közös hadsereg iránti elége
detlenségüket. Ezt táplálta a hadseregvezetés és a más nemzetiségű tisztikar számos magyarellenes megnyilvánulása és
magatartása. Mindezek előidézték a nemzeti szempontú hadseregreform felvetését és az 1888. évi éles véderővita
során, a nemzeti közvélemény által támogatott ellenzéknek a magyar érdekek hatékonyabb érvényesítésére irányuló
törekvéseit.7
Ez a körülmény kedvezően hatott a magyar hadtörténelmi folyóirat kiadására. A Magyar Történelmi Társulat
folyóirata, az 1867-től Thaly Kálmán szerkesztésében megjelent „Századok" füzeteiben számos értékes hadtörténelmi
vonatkozású tanulmányt találunk.8
1873-ban megindult „Ludovika Akadémia Közlönye", melyről 1886-ban azt írták, hogy „a honvédségen kívül, úgy
szólván teljesen ismeretlen" és cikkei „sokszor a napi kérdésekre vonatkoznak, de általában a hadi tudományok
különböző ágazataival foglalkoznak".9 Ezért a folyóirat tudományos igénnyel nem szolgálta a magyar hadtörténetírást,
a benne megjelent hadtörténeti írások ismeretterjesztő és publicisztikai színvonalúak voltak.10 Ezek a kezdeményezé
sek meddő kísérletek, vagy fél- és pótmegoldások voltak és alig-alig segítették elő a hazai hadtörténetírás fejlődését.
A magyar hadtörténelem tudományos színvonalú művelése egyre sürgetőbben követelte, hogy a magyar hadtörté
netírás teremtse meg önálló folyóiratát. Ehhez kedvező szervezeti keretet teremtett Kápolnai Pauer István akadémiai
levelező tag (a továbbiakban: lt.), aki az MTA 1882. május 22-i „összes" ülésén Hadtudományi Bizottság felállítását
javasolta.11 A HB felállítására vonatkozó indítvány megvitatására kiküldött bizottság elnöke, Hollán Ernő altábor
nagy, az MTA tiszteleti tagja12 (a továbbiakban: tt.) 1882. október 22-i előterjesztésben helyeselte a Hadtudományi
Bizottság megszervezését és azt javasolta, hogy az a III. osztályba, a mathematikai és természettudományok osztályába
tartozzon.13 Az Akadémia 1883. május 13-i ülésén megalakította a III. osztályhoz tartozó Hadtudományi Bizottságot
- mely lényegében Hadtörténeti Bizottságként tevékenykedett - és meghatározta feladatkörét: „b) a magyar hadtörté
nelmi események tanulmányozása és szakszerű ismertetése; c) a hadművészetnek a magyar nemzetnél való fejlődésére
vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása és kiadása... a b) és c) alatt említett feladatoknak pedig «Magyar Hadtörté
nelmi Füzetek» kiadása által felel meg." A bizottság programjában szerepelt tehát egy hadtörténelmi periodika meg
jelentetése, amire azonban nem került sor, mivel a HB különböző mostoha körülmények következtében több éven át
semminemű tevékenységet nem fejtett ki,15 noha rendre elkészültek a bizottság költségvetései, az 1884. évre 1000 Ft,
az 1885. és 1886. évre 1300-1300 Ft.16
A folyóirat és a HB tevékenységének ügyében a fordulat az 1886. április 3-i bizottsági ülésen következett be:
Kápolnai Pauer István lt., honvéd alezredes lemondott bizottsági előadói tisztéről és helyére helyettesként a kezde
ményező és kitűnő szervezőképességű Rónai Horváth Jenő honvéd főhadnagyot, vezérkari tisztet, a Ludovika Akadé
mia tanárát választották meg. Az ülésen újból körvonalazták a HB jövőbeni tevékenységét, s többek között elfogadták
„időrend nélkül megjelenő" hadtörténelmi füzetek kiadását.17 Ezenkívül állást foglaltak abban, hogy a HB a III. osz-

7 Diószegi István: A véderő problémái a közös minisztertanács előtt 1883-1895. HK 1988. 2. sz. 295-335. o.
8 A Századok repertóriuma. 1867-1975. (Szerk.: Pamlényi Ervin) Budapest, 1987.
9 Búzna Alajos: A magyar katonai irodalomról. Magyar katonai évkönyv 1886-ra. Budapest, 1887. 232. o.
10 L. a Ludovika Akadémia Közlönye 1873-1887. évfolyamait.
11 MTA Kézirattár. Régi Akadémiai Levéltár (továbbiakban: RAL) 650/1882.
12 Uo.
13 Uo.
14 A Magy. Tud. Akadémia kebelében fennálló hadtudományi bizottság működése. Magyar katonai évkönyv 1886-ra (a továb
biakban: MKÉK 1886-ra). Budapest, 1887. 4. o.
15 Uo.
16 RAL 637/1883.; RAL 994/1884.; RAL 1152/1885.
17 MKÉK 1886-ra 4-6. o.
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tályból a II. osztályba, a bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályába kerüljön.18 Az ülésről és az 1886.
évi 1600 Ft költségvetés felhasználásáról Hollán Ernő elnök 1886. április 14-i jelentésében számol be a III.
osztálynak.19 Felcsillant tehát újra a remény, hogy a bizottság gondozásában megjelenhet, ha nem is rendes időkö
zönként, egy hadtörténelmi folyóirat.
Ezt a látszatot erősítette az a tény is, hogy egy bizottság 1886. június 18-án Pulszky Ferenc tt. elnökletével, Fraknói
Vilmos rendes tag (a továbbiakban: rt.) főtitkár jegyzőkönyvvezető, Hollán Ernő tt., Deák Ferenc rt. és Fröhlich Izor
lt. részvételével ülést tartott, mely „tanácskozás tárgyául azon kérdést tűzik ki: vájjon a hadtudományi bizottság ezen
túl is a III. osztály köréhez tartozzék-e, vagy pedig a II. osztályba helyeztessék át?"20 A hadtörténelmi folyóirat jövője
szempontjából nem volt mellékes, hogy ebben a fontos kérdésben milyen álláspont születik. A jegyzőkönyv szerint a
bizottság véleményét a következőkben foglalta össze:
„Az Ügyrend 1. §-a, mely az Akadémia egyes osztályainak köréhez tartozó tudományokatfölsorolja,a hadtudomá
nyokat »az alkalmazott mathem. és természettudományok közé vette fel.«
A bizottság ezen rendelkezés helyességét nem vonja kétségbe.
Azonban ugyancsak az Ügyrend 51. §-a, mely a hadtudományi bizottság fő feladatait állapítja meg, a hadtudomá
nyokat egészen másképp fogja föl. Önálló irodalmi művelésüket két irányban tűzi ki czéljául. Úgymond:
a) a magyar hadtörténelmi események tanulmányozása és szakszerű ismertetése által;
b) a hadművészetnek a magyar nemzetnél való fejlődésére vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása és kiadása
által.
Kétségtelen, hogy azon munkálatok, melyek ezen két körbe tartoznak az alkalmazott mathem. és természettudo
mány körén kívül állanak, és a történelmi tanulmányokkal a legszorosabb kapcsolatot tüntetnék föl.
A másik két fő feladat úgymond:
a) a hadtudomány fejlődési folyamatának figyelemmel kísérése;
b) hadtudományi remekművek magyarra fordíttatása és kiadása - szintén nem tételez föl szerves összefüggést a III.
osztálylyal.
Ezek után a bizottság a hadtudományi bizottságnak a II. osztály körébe fölvételét ajánlja."
Ám a HB II. osztályba való átszervezésének ügye - a leendő folyóirat szempontjából is - hosszadalmas vitákat és
tárgyalásokat idézett elő, míg végül az MTA 1886. október 25-i összes ülése úgy döntött, hogy „a hadtudományi
bizottság továbbra is a III. osztálynál marad meg".22 A november 25-i akadémiai összes ülés pedig megválasztotta
Fodor Józsefet, Fröhlich Izort, Hollán Ernőt, Hunfalvy Jánost, Keleti Károlyt, Majláth Bélát, Pauler Gyulát, Salamon
Ferencet, Schwarz Gyulát, Szilágyi Sándort, Thaly Kálmánt és P. Thewrewk Emilt a HB tagjainak. A bizottság
december 7-i alakuló ülésén megválasztották elnökül Hollán Ernőt és előadóul Rónai Horváth Jenő századost.23 Elfo
gadták a következő évi munkatervet, melyben többek között ismét szerepelt, hogy a beérkező hadtörténelmi munkák
„önállóan, vagy a megindítandó »Hadtudományi füzetekben« fognak kiadatni".24 Elkészítették az 1887. évi 1200 Ft-os
költségvetést is.25
A Hadtörténelmi Közlemények létrehozásának történetét nem könnyű rekonstruálni, mivel ahogyan azt az MTA
Hadtörténelmi Bizottságának 1910. február 19-i ülésének jegyzőkönyve rögzítette, az 1883 és 1898 közötti dokumen
táció, „a bizottság egész irattára Bárczy Oszkár volt szerkesztő halála után nyomtalanul elveszett". Eltűnt a HB 1887.
december 3-i ülésének jegyzőkönyve is, amely elhatározta, hogy 1888. évi költségvetésének 1600 forintját a Hadtörté
nelmi Közlemények című folyóirat kiadására fordítja. így csak a folyóirat első száma ezzel kapcsolatos, nagy jelentő
ségű sorait tudjuk idézni: „A szerény anyagi eszközök, melyek fölött a bizottság rendelkezik, nagy szabású ter-
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veinek végrehajtását meg nem engedvén, a bizottság az 1887-ik év deczember hó 3-dikán az iránt állapodott meg,
hogy a jövő 1888-ik évi dotatióját egy hadtörténelmi folyóirat létesítésének elősegítésére fordítja.
A terv megvalósítására Szilágyi Sándor, Thaly Kálmán és Majláth Béla biz. tagokból álló szerkesztő bizottság külde
tett ki; ennek tevékenysége nemcsak az előkészületekre terjedt ki, hanem megbizatása az egész 1888-ik év folyamán
fentartván, a folyóirat szerkesztésével közvetlenül megbízott előadót, a szerkesztésben, a munkálatok megbírálásában
stb. támogatandja." 27
A Hadtörténelmi Közlemények első szerkesztője a HB előadója, Rónai Horváth Jenő honvéd százados volt, aki
nagy tehetséggel és szerkesztői bravúrral látta el felelősségteljes munkakörét. Szerkesztőségének idején a magyar had
történelem igen gazdag anyagát tette közzé a folyóirat, melynek kezdettől fogva az volt a célja, hogy „a különösen is
szegény magyar katonai irodalom leginkább mellőzött ágát, a magyar hadtörténelmi irodalmat, mely nemzetünk dicső
múltjának történetét van hivatva megörökíteni, egy oly szakfolyóirattal ajándékozza meg, mely a magyar hadi esemé
nyek szakszerű feldolgozását adván, a magyar tisztnek, a magyar katonának kedves olvasmányát képezze, a magyar
történetíróknak munkálataiknál jól értékesíthető adatokat nyújtson, végre pedig, hogy a magyar hadi dicsőség emlé
keit felújítván, a hazafias szellemet terjessze, s a magyar nemzet fiainak legszebb erényét, a hazaszeretetet ápolja, fejleszsze.
Hogy a folyóirat e feladatának menyiben felelt meg, azt a magyar olvasó közönség van hivatva megítélni." 2
A HB jól választotta ki az első szerkesztő bizottság tagjait, akik elismert tudósok voltak és nagy jártassággal bírtak
folyóiratok, kiadványok szerkesztésében: Szilágyi Sándor rt. történész 1875-től, Thaly Kálmán rt. történész 1875-ig
volt a Századok szerkesztője; Majláth Béla lt. történész és régész volt. A szerkesztő a szerkesztő bizottság közreműkö
désével elkészítette a Hadtörténelmi Közlemények kiadásának részletes programját, a folyóirat tartalmi koncepcióját,
szerkesztési elveit, tipográfiai és nyomdai kivitelezési elképzelését, ami alapján a megjelentetésről tárgyalásba kezdtek
a Franklin Társulattal.
Az MTA III. osztálya Than Károly igazgató tag (a továbbiakban: it.) osztályelnök vezetése alatt, báró Eötvös
Loránd rt., Hollán Ernő és még 12 akadémikus részvételével 1887. december 12-i értekezleten vitatta meg az osztály
és két bizottsága jelentéseit, az 1888. évi munkaterveket és költségvetési előirányzatokat. A jegyzőkönyv szerint a HB
„jelentésében kifejti a munkatervet 1888-ra és a költségelőirányzatot... csak a Hadtörténelmi Közleményeket veszi
fel munkatervébe, mint negyedévenként kiadandó folyóiratát vagy 40 ívvel. Ennek nyomatási költsége 1200 f., tiszte
letdíj 1200 f.; előadó és szerkesztő díja 400 f., összesen 2800 f. Minthogy azonban kilátásban van, hogy találkozik vál
lalkozó ki a nyomtatási költséget viseli, az Akadémiától 1600 f. kér 1888-ra mint legcsekélyebb összeget, mellyel
működését megindíthatja.
Az osztály elfogadja... az 1888-ki működésre az 1600 f. összeget." 29 AIII. osztály 1888. évi 22 ezer forint előirány
zott költségvetésből a HB 1600 forintját az MTA igazgatótanácsa is jóváhagyta. Miután az osztályértekezlet elfogadta
a HB által kiadandó Hadtörténelmi Közlemények programját, Hollán Ernő altábornagy, a HB elnöke a III. osztályon
keresztül 1887. december 21-én eljuttatta 46. számú felterjesztését az MTA elnökségéhez. A Trefort Ágostonhoz, az
MTA elnökéhez - aki egyben vallás- és közoktatásügyi miniszter is volt - címzett elaborátum tárgya „a hadtudományi
bizottság előterjesztése a megindítandó hadtörténelmi folyóirat támogatása ügyében." i 0
A Hadtörténelmi Közlemények megszületése alapokmányának bevezetőjében Hollán kifejti, hogy az MTA HB-a
munkásságára kidolgozott nagyszabású és részletes tervét az anyagi eszközök hiánya miatt kénytelen volt feladni, ám
elhatározták, hogy a rendelkezésre álló csekély eszközökkel is minél többet tesznek. Az előterjesztés szerint a HB-nek
ki kellett választania egy irányt, melyben tevékenységét összpontosítja, egy szakot, melynek művelése a legszüksége
sebb, leghasznosabb, s egy utat, melyen haladva kitűzött céljai közül legalább egyiket biztosan elérheti.
A bizottság választása a magyar hadtörténelemre esett:
„A hadtörténelem a magyar történelem azon ága, mely eddig majd teljesen parlagon hever, . . . a bizottság úgy
vélekedett, hogy tevékenységére méltóbb tárgyat alig lelhet s pártolás alá véve a magyar hadtörténeti irodalom ügyét,
a nemzetnek ép úgy, mint a tudományosságnak hasznos szolgálatot tesz." A továbbiakban az elaborátum leszögezi,
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hogy „a bizottság czéljainak elérése egy hadtörténelmi folyóirat megindítását vélte legjobbnak, s már most megtett min
den intézkedést arra nézve, hogy a folyóirat, mihelyt a bizottság a nélkülözheteden támogatását megnyerte, azonnal
megindítható legyen." Ennek érdekében kérik az Akadémia elnökét, hogy vegye pártfogása alá a hadtörténelmi
folyóirat kiadásának ügyét, mindenekelőtt három kérdésben:
1. Segítse elő, hogy az MTA igazgatótanácsa a HB „beterjesztett s a legszerényebbre szorított költségvetése csonkítatlanul jóváhagyassék".
2. Kérik, hogy a bizottság folyóiratát pénzügyi okokból és széles körű terjesztése érdekében „a hazai összes tanintéze
teknél megszerzésre, illetőleg előfizetésre ajánlani méltóztassék".
3. Végül kérik, hogy a bizottságnak ez a vállalkozása, „mely a magyar honvédséget is természetszerűleg igen közel
ről érdekli, a honvédelmi miniszter Úr Ő Nagyméltóságának is figyelmébe és pártfogásába ajánltassék". Ez utóbbit a fel
terjesztés azzal indokolja, hogy a HB jelen és jövő tevékenysége a honvédelmi kormányzat érdeke is, ezért kérik a
támogatás kieszközlését a honvédelmi minisztertől, mely reményeik szerint „részint erkölcsi, részint anyagi s a követ
kezőkből áll":
1. A HB-nak csak két katonatagja van, azonban az érdemi munka javítása, „a bizottság tevékenysége és a honvé
delmi kormányzat intentioi közt a szükséges összhang létesítésére" a bizottságot szeretnék még két katonataggal ki
egészíteni: Zsoldos Ferenc ezredessel, a honvédelmi minisztérium katonai ügycsoportjának főnökévei és Szvetics
József ezredessel, a Ludovika Akadémia igazgatójával, amihez a miniszter adjon engedélyt.
2. A honvédelmi miniszter „a megindítandó folyóiratot egyrészt maga a honvédségi tiszti csapatkönyvtárak, vala
mint a felsőbb törzsek könyvtárai számára 100 példányban megrendelje, másrészt pedig a folyóirat megrendelését, annak
minnél nagyobb elterjedése végett, a honvéd tisztikarnak ajánlja".
Az elaborátum - mivel minden más irat elveszett - az egyeden hiteles dokumentum, amely befejező részében rész
letesen ismerteti a tervezett lap legfontosabb adatait, ezért idézzük ezt szó szerint:
„a folyóirat »Hadtörténelmi Közlemények« czím alatt, évnegyedes, mindenkor 8-10 nyomtatott ívnyi terjedelmű, a
szükség szerint térképekkel és rajzokkal ellátott füzetekben, minden év márczius, június, szeptember és deczember 15én jelennék meg; előfizetési ára évfolyamonként 4 forintban állapíttatott meg;
a folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztését s közvetve a hadi tudományok, különösen a hadtörténelem iránti
érdeklődés fölébresztését czélozza, mivégből eredeti, forrástanulmányokon alapuló hadtörténelmi értekezéseket,
tanulmányokat, hadtörténelmi események szakszerű feldolgozásait, adalékokat, levéltári adatokat, s egyébb kutforrások ismertetését stb. közli;
mindezek csak az 1815-ik évi időszakig terjedhetnek s ujabb keletű események tárgyalása ki van zárva;
a szerkesztés a bizottság ellenőrzése mellett a helyettes előadóra bizatik, ki mellé a munkálatok megbírálására s a
fölmerülő kérdések eldöntésére 2-3 bizottsági tag (2 történész és 1 katona) rendeltetik; fontosabb dolgok fölött az
összes bizottság dönt."
Az MTA elnöke a Hadtörténelmi Közlemények kiadásával kapcsolatos kérésnek minden vonatkozásban eleget
tett; a HB megkapta az 1600 forint dotációt, és ami igen fontos volt, 1888. december 30-i 777. számú átiratában meg
kérte a honvédelmi minisztert, hogy támogassa a folyóirat megjelentetését és terjesztését. Sajnos ismereden az elnöki
átirat szövege, ami valószínűleg a HB elaborátumára támaszkodva készült el, de vagy abban, vagy a honvédelmi
miniszter számára készült referendumban, vagy válaszának szövegében - sajnos ezek az iratok nincsenek meg a Had
történelmi Levéltár anyagában - egy súlyos félreértésre okot adó hiba csúszott be: rosszul írták le a folyóirat címét.
Ezzel veszélybe került a Hadtörténelmi Közlemények megjelentetésének ügye.
Fejérváry Géza magyar királyi honvédelmi miniszter 1888. január 29-i 178. elnöki számú válaszában, 1 melyet Trefort Ágoston elnöknek küldött, megírta: „örömmel értesültem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia működését a
folyó évben a hadtudományok terére is kiterjeszteni és munkálatait egy »Hadtudományi Közlemények« czimű folyó
iratban évnegyedenként közzétenni óhajtja.
Ilyen törekvéseket tőlem kitelhetőleg pártolni, úgy a magyar tudományos irodalom, valamint a honvédelem szem
pontjából mindig kedves és hazafias kötelességemnek ismerem." E támogató szavak után azonban felhívja az MTA
elnökének figyelmét arra, hogy a „magyar honvédség kebelében immár 15 év óta »A Ludovika Akadémia Közlönye«
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czim alatt egy hasonló irányú havi folyóirat fennáll, mely különleges rendeltetésénél fogva ugyan nem kizárólag had
történelemmel foglalkozik, de a hadtudományok számos ágazatai között a hadtörténelem mívelésére is tág tért nyújt".
A honvédelmi miniszter a továbbiakban megállapítja, hogy „ez utóbbi folyóirat fennállása óta a honvédtiszti-kar
szellemi munkálkodásának igen hathatós tényezőjévé bizonyult", bár ez csak „a honvédelmi tárczának igen tetemes
áldozatokkal való támogatása mellett tartható fenn". Szerinte, mivel az új folyóirat programja ugyanazon tudomány
ágait művelni, ezért az MTA számára kiadását megfontolás tárgyává ajánlja tenni, mert kérdéses, hogy „a hadtudomá
nyok iránti érdeklődés hazánk közönségénél ez időszerint valóban oly általános-e, hogy egy és ugyanazon tudo
mányágat mi velő két szakfolyóirat mindegyike annyi anyagi és szellemi pártolásra számithatna, a mennyi mindkettő
nek fenntartására szükséges?" A miniszter úgy véli, hogy az MTA tekintélyével támogatott meginduló új folyóirat
előidézheti a réginek a hanyatlását, az által, hogy az anyagi és szellemi pártolókat az egyiktől elvonja és két részre
osztja, anélkül, hogy az új vállalkozás teljes sikerét is biztosítaná. Ezeknek az indokoknak az alapján közli álláspontját:
ha az Akadémia elnöke „bölcs véleményével ebbeli aggályaimat alaptalannak vagy eloszlathatoknak tartja, hazafias
örömmel kész vagy a Tudományos Akadémia új vállalatát erkölcsileg és anyagilag támogatni és nagybecsű átiratában
foglalt javalat értelmében a honvéd parancsnokságok, csapatok és intézetek részére 100 (száz) példány hivatalos előfi
zetését kilátásba helyezni". Válaszának befejezésében kijelenti, hogy nincs kifogása Szvetics József és Zsoldos Ferenc
-ezredesek HB tagokká választása ellen.
A honvédelmi miniszter válaszát 1888. február 4-én iktatta az MTA főtitkári hivatala és azonnal megtette a szüksé
ges lépéseket a Hadtörténelmi Közleményekkel kapcsolatos félreértésektisztázására,hogy megnyerjék a honvédelmi
minisztérium támogatását. A főtitkári hivatal 1888. február 9-i 145. szám alatt értesítette Holián Ernőt, a HB elnökét a
honvédelmi miniszteri átirat tartalmáról, noha valószínű, hogy már ez előtt is értesülést szerezhetett a HB, mert feb
ruár 7-i ülésének tárgyául „a folyóirat kiadása körül fölmerült fontosabb kérdések" megtárgyalását választották és ezen
az ülésen vitatták meg a honvédelmi minisztériumnak adandó választervezetet.32 A félreértések eloszlatására a HB
elnöke és előadója azonnal elkészítette az MTA elnökségéhez intézett „A hadtudományi bizottság a »Hadtörténelmi
Közlemények« segélyezése tárgyában" című, 52/H.B. számú előterjesztését, melyet a főtitkári hivatal 1888. február 13án kapott meg.33
Holián Ernő altábornagy, bizottsági elnök elöljáróban a miniszter válaszáról megállapította: „Ez átiratból azon meg
győződésre jutottam, hogy a bizottság által kiadandó folyóirat czímét illetőleg vagy az Akadémia főtitkárságánál, vagy
a honvédelmi ministeriumnál sajnos egy hiba csúszott be, mely a bizottság vállalatát és szándékait illetőleg, a félreér
tések egész sorozatát idézte elő." A miniszteri átirat egy „Hadtudományi Közlemények" című folyóiratról beszél és
ennek alapján a már 15 éves „Ludovika Akadémiai Közlöny" létének veszélyeztetését látja. „Ámde a bizottságnak
soha sem állott szándékában egy hadtudományi folyóirat létesítése, miután e téren a »Ludovika Akadémia Közlö
nyét«, mely hivatásának a legtökéletesebben megfelel, s az igényeket minden tekintetben kielégíti, teljesen elégséges
nek tartja, annak fejlődését és fölvirágzását a maga részéről is óhajtja."
A továbbiakban Holián Ernő logikus érvekkel indokolta meg újra a hadtörténelmi folyóirat létesítésének szüksé
gességét és feladatkörét; ésszerű okokkal oszlatta el és cáfolta az aggodalmak, kételyek és a félreértések ködét. „A
bizottság nem egy hadtudományi - írta Holián Ernő -, hanem egy hadtörténelmi folyóiratot kíván létesíteni, melynek
feladata nem az általános hadi tudományok ápolása, hanem a magyar hadi történetírás fejlesztése, s erre nem csekély
részben ép a honvédelmi minister úr Ő Nagyméltósága által buzdíttatott, ki a bizottsághoz 1887. év márczius hó 12én 2578/eln. szám alatt kelt leiratában a bizottságot a magyar hadtörténelemnek, mint önálló tudományágnak művelés
alá vételére ösztönözte; a bizottság ennek megfelelőleg nem általános hadi tudományokkal akar foglalkozni, hanem a
magyar történeti irodalomnak egy oly ágát kívánja fejleszteni, melyet eddig sem a »Ludovika Akadémia Közlönye«, sem
más folyóirat egyáltalán nem művelt, s folyóiratát ennek megfelelően nem »Hadtudományi'1, hanem »Hadtörténelmi
Közleményekének nevezte, mi f. évi 46. sz. a. tett felterjesztésemből világosan kitűnik."
A Ludovika Akadémia Közlönyének figyelemre méltó és ma is helytálló értékelését adta Holián, amikor megállapí
totta: „A Ludovika Akadémia Közlönye magyar hadtörténelmi dolgozatokat eddigelé csak néha s elvétve közölt, s
ezek is inkább általános jellegű, ismert munkák alapján készült czikkek voltak, s nem olyanok melyek a magyar hadi
történetírást előmozdították, mi a fennforgó viszonyok közt máskép nem is lehetett.

32 HK 1888. 1. sz. 143. o.
33 RAL 150/1888.
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Ily körülmények közt tehát szó sem lehet arról, hogy a bizottság folyóirata ugyanazon tudományágakat műveli,
melyeket a Ludovika Akadémia Közlönye művel, miután ellenkezőleg a magyar történetírás azon ágát kívánja fejlesz
teni, mellyel a Ludovika Akadémia Közlönye eddig épen nem, vagy csak elvétve foglalkozott; még kevésbbé lehet
szó arról, hogy a bizottság által megindítandó »Hadtörténelmi Közlemények« a Ludovika Akadémia Közlönyének
bármi tekintetben is ártsanak.
Az előadottakból Nagyméltóságodnak bölcsen belátni méltóztatik, hogy a bizottság nem egy - már fennálló s meg
felelő folyóirattal rivalizáló közlönyt, hanem egy oly folyóiratot kíván megindítani, mely az előbbi mellett jogosan
megállhat, azt kiegészítheti s e mellett a magyar történeti irodalomnak nagy és hasznos szolgálatokat tehet."
Befejezésül Hollán altábornagy arra kérte az MTA elnökét, hogy eszközölje ki a honvédelmi miniszternél a folyó
irat segélyezését oly módon, hogy az ne a 100 példányra való előfizetés alakjában realizálódjék, hanem az annak meg
felelő összeget, „azaz 400 forintot, segélyképen megadni méltóztassék, s egyúttal a folyóirat pártolását - mint azt már
első felterjesztésemben is kérni bátorkodtam, a honvéd csapatoknak s a honvéd tisztikarnak ajánlani kegyeskedjék".
A HB ezen felterjesztése alapján a főtitkári hivatal még aznap - 1888. február 13-i dátummal - elkészítette és
elküldte az MTA elnöke megnyugtató átiratát a Hadtörténelmi Közlemények ügyében a honvédelmi miniszternek.
Trefort Ágoston új átiratában kifejtette: „sietek Excellentiádat megnyugtatni aziránt, hogy azon aggodalom, mintha az
Akadémia hadtudományi bizottsága által megindítandó folyóirat a Ludovika Akadémiának tizenöt év óta hivatását
legtökéletesebben betöltő hadtudományi közlönyét, ugyanazon irodalmi tér művelése következtében, veszélyeztet
hetné - félreértésen alapul."
A továbbiakban az átirat tisztázta az új folyóirat feladatkörét, leszögezve: „Az Akadémia az általános hadtudomá
nyok egész körét továbbra is a Ludovika Akadémia Közlönyének engedve át, kizárólag a magyar hadi történetírás fej
lesztését tűzi ki feladatául, és a saját közlönyét »Hadtörténelmi Közlemények' czím alatt fogja közrebocsátani. Minélfogva
a két folyóirat nemhogy egymással versenyre kelni fog, de egymást kiegészíteni és támogatni van hivatva." Befejezésül
az Akadémia elnöke megköszönte a honvédelmi miniszternek, hogy „az Akadémia folyóiratát 100 példányban a hon
védparancsnokságok, csapatok és intézetek részére megrendelni méltóztatik; azon meggyőződésemnek adok kifeje
zést, hogy az Akadémia folyóirata a honvéd tisztikar körében közre fog működni azon kitűnő szellem tovább fejlesz
tésében, mely a honvédséget oly magas színvonalra emeli."
Az MTA elnökének állásfoglalásával, melyet a honvédelmi miniszter tudomásul vett, az első magyar hadtörténelmi
folyóirat megjelenése elől elhárult a legnagyobb akadály. A szerkesztő a szerkesztő bizottság és a Hadtudományi
Bizottság segítségével kialakította a folyóirat jellegének legjobban megfelelő szerkezetet, amely három nagy részből
állt: „I. Értekezések és önálló nagyobb dolgozatok. II. Hadtörténelmi apróságok. III. Egyéb tárcabeli közlemények,
ebben Hadtörténelmi irodalom: I. Ismertetések; II. Irodalmi szemle; III. A hadtörténelmi irodalom repertóriuma;
Hadtörténelmi okmánytár." A folyóirat első számában a korszak legjelesebb történészeinek és hadtörténészeinek,
valamint más szakembereknek a tollából jelentek meg értékes írások. A szerkesztő, a szerkesztő bizottság és' a HB
gondoskodott a folyóirat tartalmának megfelelő kiadásáról és terjesztéséről is. A Hadtörténelmi Közleményeket a
Franklin Társulat adta ki, ide utalták át évente a Honvédelmi Minisztérium segélyét, ide folytak be az előfizetések, itt
bonyolódott le a folyóirat szétküldése. Az MTA költségvetéséből csak a tiszteletdíjakat utalványozták ki. 35
A folyóirat szerves alkotóelemét képezte műszaki-nyomdai kivitele, borítója és illusztrációs anyaga. A Hadtörté
nelmi Közlemények borítóját a kor és a Franklin Társulat egyik legtöbbet foglalkoztatott sajtógrafikusa, fametszője,
Pollák Zsigmond készítette. 36 Pollák alkotásával a dicső magyar hadtörténelmet igyekezett szimbolizálni. A halvány
zöld alapszínre nyomott többféle művészeti stílust ötvöző fekete grafika és szöveg 1888-tól 1943-ig változadan
maradt, illetve csak annyiban módosult, hogy a mindenkori szerkesztő neve és titulusai változtak a babérkoszorúval
keretezett kartus alsó részén.

34 RAL 158/1888.
35 Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1854-1949- Budapest, 1974. 246. o.
36 Pollák Zsigmond (Pozsony 1837 - Budapest 1912) festő és fametsző, a Bécsi Képzőművészeti Akadémia ösztöndíjasa volt.
Budapesti lapoknál dolgozott, a Vasárnapi Újságnak 1857-1880 között állandó munkatársa. Több önálló műlapja is megjelent, mun
káinak javát azonban a Franklin Társulat kiadványai részére készítette. Arcképe halála alkalmából megjelent a Vasárnapi Újság, 1912.
május 26-i sz. 420. oldalán a következő képaláírással: „Pollák Zsigmond, a »Vasárnapi Újság« régi fametszője, aki a napokban hunyt el
Budapesten." Pollák munkásságáról 1. A magyar sajtó története. 1867-1892. II. 1-2. k. (Szerk.: Kosáry Domokos és Németh G. Béla)
Budapest, 1985. 1. k. 452., 2. k. 2121., 218., 232. 446. o.
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A folyóirat 1. számának tartalmát és kivitelezésének végső formáját a HB már a két katonataggal kibővített 1888.
március 8-i ülésén hagyta jóvá, megállapítva, hogy a kiadandó folyóiratot a honvédelmi miniszter is támogatja és 100
példányt a honvédség számára előfizetett. A Hadtörténelmi Közleményeket több mint egy évszázados útjára elindító
és a magyar tudományosság történetében is jelentős esemény indokolttá teszi, hogy név szerint ismertessük a Hadtu
dományi Bizottság akkori tagjait: „Hollán Ernő ny. altábornagy, elnök, Fodor József (egészségügy), Fröhlich Izór
(tüzérszak), Hunfalvy János (földrajz), Keleti Károly (statisztika), Majláth Béla (történelem és régészet), Pauler
Gyula (történelem), Salamon Ferencz (történelem), Schwarz Gyula (jogtörténelem), Szilágyi Sándor (történelem),
Thaly Kálmán (történelem). P. Thewrewk Emil (nyelvtudomány) akadémiai tagokból, Szvetics József ezredes, Zsol
dos Ferencz ezredes és Rónai Horváth Jenő százados segédtagokból; utóbbi a bizottság helyettes előadója.""
A Hadtörténelmi Közlemények első száma 1888. március második felében jelent meg, és erről az eseményről hírek
és ismertetések jelentek meg a sajtóban. A Fővárosi Lapok 1888. áprilisi 103. számában K. aláírással ismerteti a Had
történelmi Közlemények 1. füzetét. Az Akadémiai Értesítő a saját kiadásbeli munkák felsorolása között közli: megje
lent a „Hadtörténelmi Közlemények I. évf. 1. füz." A Magyar Történelmi Társulat folyóirata, a Századok a folyóiratok
szemléjében így mutatja be: „A Hadtörténelmi Közlemények a magyar hadi történetírás fejlesztésére megindított
évnegyedes folyóirat, melyet az Akadémia hadtudományi bizottságának megbízásából Rónai Horváth Jenő honv. szá
zados szerkeszt, megkezdé pályafutását. Az I. füzet márcz. hó végén jelent meg." A recenzens az első szám minden
írását tárgyszerűen ismertette. 38
A HB 1888. április 13-i ülésén megvitatta és>jóváhagyta az Akadémia májusi nagygyűlése elé terjesztendő félévi
jelentését, amelyben kiemelték a Hadtörténelmi Közlemények első számának közreadását. Ez a jelentés a kutatás
során nem került elő, így Rónai Horváth Jenő szerkesztő korabeli tudósítását kell idéznünk: „A jelentés ezután fölso
rolja az indokokat, melyek őt egy hadtörténelmi folyóirat megindítására ösztönözték, bejelenti, hogy a vállalat »Had
történelmi Közlemények« czím alatt tényleg megindult s úgy szellemi, mint anyagi tekintetben elegendőkép bizto
sítva van: a nagy érdeklődés, melyet a folyóirat keltett, igazolja szükségességét s a várakozást felülmúló pártolás bizto
sítja a jövőjét, s így remélhető, hogy a folyóirat a magyar hadtörténeti irodalom fejlesztésére, s a nemzeti hadtörténe
lem iránti érdeklődés fölébresztésére hathatós befolyást fog gyakorolni.
Az ülés folyamán az előadó még bejelentette, miszerint a folyóirat előfizetőinek száma az 500-at megközelíti, s
hogy a vállalat iránt különösen a magyar honvédség tisztikara mutatott dicséretre és elismerésre méltó érdeklődést." 39
Az MTA 1888. május 6-i XLVIII. nagygyűlésén Fraknói Vilmos főtitkár tett jelentést az Akadémia 1887-88. évi
munkálkodásáról. Jelentésében az első magyar hadtörténelmi folyóirat jelentőségét értékelve feladatáról megállapí
totta: „A magyar hadtörténelem művelésére új közlönyt indított meg (Hadtörténelmi Közlemények) az Akadémia
hadtudományi bizottsága, mely katonai szakemberek közreműködésével hadi intézményeink kifejlődésére és a nem
zet nagy hadi tényeinek ismertetésére új világosságot fog deríteni." 40
A HB 1888. június 8-i ülésén Rónai Horváth Jenő, akit májusban akadémiai levelező taggá választottak, „jelentést
tett a folyóirat ügyeiről, bemutatta a legközelebb megjelenendő II. füzet rajzait s jelentést tett a munkálatokról,
melyek még közlésre várnak". A Századok a folyóirat megjelent második számát így minősíti: „A Hadtörténelmi
Közlemények II. füzete, a mely június közepén jelent meg, méltó folytatása az elsőnek, melyet osztadan tetszéssel
fogadott a közönség és sajtó egyaránt. Ez is ép oly gondosan van szerkesztve s oly változatos és érdekes tartalommal
jelent meg, csinos műmellékletek kíséretében." A recenzens a szám írásainak bemutatása után megállapítja: „E rövid
isnfertetésből is látható, mily változatos és érdekes tartalommal igyekszik a Hadtörténelmi Közlemények kitűzött
czélját, a magyar hadi történetírás ápolását és fejlesztését és a hadtörténelem iránti érdeklődés felköltését előmozdí
tani. Valóban megérdemli e folyóirat a vitéz magyar nemzet minden mívelt fia figyelmét, érdeklődését és pártfogását.
Előfizetési ára egy évfolyamra (4 vaskos füzet) 4 frt, a mi a Franklin társulathoz küldendő." A Ludovika Akadémia
Közlönye szintén üdvözli a Hadtörténelmi Közlemények megjelenését: „A magyar katonai irodalomnak új közlönye

37 HK 1888. 1. sz. 143-144. o.
38 Fővárosi Lapok, 1888.103. sz., Akadémiai Értesítő(a továbbiakban: AÉ), 1888. 2. sz. 550. o., Századok, 1888. V. sz. 475., 477. o.
39 H K 1888. 2. sz. 306-307. o.
40 A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, XVII. k. VI. d. Budapest, 1888. 7. o.
41 HK 1888. 3. sz. 474. o.
42 Századok, 1888. VII. sz. 681-682. o.
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támadót, mely, mint czíme is mutatja, a magyar hadtörténelemmel foglalkozik. Kiaknázatlan lévén ezen ága történel
münknek, csak örömmel üdvözölhetjük az új vállalatot." A továbbiakban az 1. és 2. számot részletesen ismerteti.
Hasonló pozitív értékelés és hosszú tartalmi ismertetés található a Századokban az 1888. szeptember elején megje
lent 3. számról, azzal a felhívással, miszerint: „A mindig gazdag és érdekes tartalom a legékesebb szóló ajánlat a Had
történeti (?) Közlemények mellett, melyet a hazai történelem egy igaz barátja sem nélkülözhet."
A HB 1888. november 26-i ülésén Rónai Horváth Jenő „előadó mindenekelőtt a »Hadtörténelmi Közlemények«
most sajtó alatt levő 4-ik füzetét ismertette meg, . . . A bizottság ezek után elhatározta, hogy Hadtörténelmi Közlemé
nyek czímü folyóiratát, mely oly szép szellemi és anyagi sikert eredményezett, föntartja s a jövő évben annak II. évfo
lyamát is megindítja".

A HB ezen értékelését és elhatározását az MTA III. osztálya, melyhez a Hadtudományi

Bizottság tartozott, minden feltétel nélkül támogatta 1888. december 10-i osztályértekezletén. A Than Károly elnök
letével lezajlott értekezletnek ezt a napirendjét a jegyzőkönyv így örökítette meg: „4. A hadtudományi bizottság fel
terjeszti egy kérvényét az Akadémia elnökségéhez, melyben kéri, hogy az a »Hadtörténelmi Közlemények« vállalatá
nak támogatására kérje fel a cs. k. közös hadügyi - a m. k. honvédelmi és a m. k. V. és Közoktatásügyi ministert, a
folyóirat 2 példányban is mellékelve.
Az összes ülés elé terjesztendő."
Ez a határozat is bizonyítja, hogy sikeresen zárult a Hadtörténelmi Közlemények első évfolyama és megkezdődött
a folyóirat több mint egy évszázados története. A magyar tudomány- és sajtótörténet szempontjából is jelentős Had
történelmi Közlemények históriája még nincs tudományos igénnyel feldolgozva. Az első ilyen jellegű igény az MTA
Hadtudományi Bizottságának 1896. április 20-i délután 4 órakor tartott ülésén hangzott el. Hollán Ernő ny. altábor
nagy, elnök vezetésével jelen volt Fröhlich Izór rt., Pauler Gyula rt. II. osztályelnök, Szvetics József altábornagy a
Ludovika Akadémia parancsnoka és Rónai Horváth Jenő alezredes lt., a bizottság előadója. A jegyzőkönyv szerint a
napirend tárgya: „2. Jelentés, hogy az ezredéves kiállítás közművelődési csoportja a Hadtörténelmi Közlemények kiál
lítását kéri s a folyóirat történetének megírását... Határozat: Tudomásul szolgál.

7

Nincs tudomásunk róla, hogy a

folyóirat közel egy évtizedes történetét megírták volna.
A sikeresen fejlődő folyóirat tizedik esztendejében következett be a különböző objektív és szubjektív körülmények
összjátéka következtében az első nagy törés, amely 12 esztendei szüneteltetését idézte elő. Ebben az átmeneti szünet
ben megítélésünk szerint nagy szerepet játszott a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőjének cseréje. Ezt a folyóirat
életében jelentős eseményt a HB 1897. március 9-i ülése, melyen részt vett Hollán Ernő ny. altábornagy, t t , elnök,
Thaly Kálmán országgyűlési képviselő, rt., Fröhlich Izór egyetemi tanár, rt. és Szvetics József altábornagy, jegyző
könyvében így örökítette meg: „1. Elnök Hollán Ernő t. tag hivatkozással arra, hogy Rónay Horváth Jenő alezredes 1.
tag és bizottsági elnök ezredparancsnokká történt kinevezése folytán a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztéséről
lemondott, jelenti, hogy előállott annak szükségesége, hogy a bizottság helyette más szerkesztőről gondoskodjék.
Elnök javaslatára a Bizottság Bárczay Oszcart választotta meg a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőjéül, egy
szersmind a Hadtudományi Bizottság segédtagjává, a miről a III. osztálynak nevezett segédtag úr végleges megválasz
tása czéljából jelentést t e s z . 8
A Hadtörténelmi Közlemények 1897. 3- száma a változásokról - „melyek folyóiratunkat is közelről érdeklik" - így
számolt be: „Rónai Horváth Jenő honvéd alezredes ugyanis, ki a hadtudományi bizottságnak immár majd 12 év óta
előadója és a »Hadtörténelmi Közlemények«-nek 10 év óta szerkesztője, O es. és ap. kir. Felsége által a budapesti 1-ső
honvéd gyalogezred parancsnokává neveztetvén ki, e kinevezés folytán, tekintettel arra, hogy nagy felelősséggel járó
új állása egész tevékenységét igényli, így a bizottsági előadói tisztségről, mint a folyóirat szerkesztéséről lemond.
Miután azonban a bizottság a Hadtörténelmi Közleményeket, melyek a magyar hadi történetírás ügyét oly szép fej
lődéshez jutatták, továbra is fentartani óhajtja, tárgyalások indultak meg aziránt, hogy egyrészt a folyóirat szerkeszté
sére más kipróbált erő nyeressék meg, másrészt pedig, hogy Horváth alezredes, kinek tanácsait az új szerkesztő is egy

43 Ludovika Akadémia Közlönye, 1888. 8-9- sz. 678-679. o.
44 Századok, 1888. VIII. sz. 777. o.
45 HK 1888. 4. sz. 646. o.
46 RAL III. Math, és természettudományi osztály jegyzőkönyvei 1887-1890. K 1545.
47 RAL Hadtudományi Bizottság jegyzőkönyvei 1883-1898. K 1589.
48 Uo.
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ideig nehezen nélkülözné, az előadói székben, mely a szerkesztés átadása után inkább csak tiszteleti állás, megtartassék." 4 ?
A Hadtörténelmi Közlemények új szerkesztője, Bárczay Oszkár, tehetséges hadtörténész volt, de mint szerkesztő,
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ebben közre játszott betegsége, majdan halála. A Hadtörténelmi Közle
mények 1897. évfolyamát még Rónai Horváth Jenő gondozta és ő készítette el 1897. december 28-án az MTA III. osz
tálya számára a HB 1897. évi jelentését, melyben beszámol arról, hogy „a folyóirat maga ez évben 4 erős füzetben 41
1/2 ívnyi szöveget hozott 4 arczképpel és több melléklettel... A Hadtörténelmi Közlemények ezzel befejezte tíz évi
pályafutását.
A vállalkozást a legszebb erkölcsi és anyagi siker koronázta; erkölcsi, mert meghódította magának a honvéd tiszti
kart és a történetkedvelő közönséget és a régebbi hírneves történelmi folyóiratok mellett magának előkelő helyet küz
dött ki." 5 0 A jelentés a továbbiakban megállapítja, hogy „a folyóirat a tíz év leforgása alatt tíz kötetben és 48 füzetben
összesen 432 nyomtatott ívnyi szöveget h o z o t t . . . A folyóirathoz 47 arczkép, 66 hadműveleti és csatavázlat csatolta
tott, . . . Az anyag a bizottsági közléseken, könyvismertetéseken s irodalmi szemlén kívül, 92 szerzőnek 396 czikkéből
és 131 névtelenül megjelent czikkből áll, mely utóbbiak túlnyomó vagy részben hadtörténelmi apróságok a szerkesztő
tollából." 51
A HB 1897. december 28-án felterjesztette a III. osztályhoz a „bizottság jövő évi munkásságának tervrajzát", mely
ben közlik, hogy folytatják a „Hadtörténelmi Közlemények kiadását". 52 A már idézett jelentés szerkesztett változata
az MTA Hadtudományi Bizottsága aláírásával a Hadtörténelmi Közlemények első tíz évfolyamának név- és tárgymu
tatója bevezetőjeként jelent meg, de itt számot adott a folyóirat anyagi részének alakulásáról is. Megemlítette, hogy „a
megindításkor nem találkozott kiadó, a ki a folyóirat jövőjében bízva a kiadást elvállalta volna. Pedig az már az első
évben igen jó anyagi eredménnyel záródott s helyzete idővel még annyira javult, hogy bevétele fölöslegéből" egyrészt
hadtörténeti pályaműveket tudott jutalmazni, másrészt előfizetőinek ingyen mellékletképp adta a Magyar Hadi Kró
nika két kötetét. Kiemelte, hogy a folyóiratot állandóan pártfogolta a honvédelmi miniszter, aki a csapatkönyvtárak
részére 100 példányt fizetett elő, de meghódította a folyóirat a magyar honvédség tisztikarát, kik közül több mint 600an sorakoztak a folyóirat előfizetői közé. Megemlítette a bevezető, hogy „a folyóirat az első tíz évfolyamát megszakí
tás nélkül Rónai Horváth Jenő szerkesztette, ki a szerkesztést mint százados kezdte el, s mint ezredes fejezte be, s ki a
folyóirat szerkesztéséről felelősségteljes szolgálati állása miatt lemondani kénytelen,... A szerkesztést 1898. január 1ével Bárczay Oszkár cs. és kir. kamarás, volt honvéd huszárszázados, a Magy. Tud. Akad. főtitkári segédje veszi át." 5 3
A HB szilárdan elhatározta, hogy a szerkesztőcsere ellenére folytatja sikeres folyóiratának kiadását. Ezt tükrözi az
1897. december 28-i jelentése az 1897. évi dotáció felhasználásáról és az 1898. évi költségvetéséről. Az 1898. évi költ
ségvetési tervezetből - 3500 forint - kitűnik, hogy 2000 forintot kíván a folyóiratra fordítani: „1. A Hadtörténelmi
Közleményekre 45 nyomtatott ívnyi szöveg tiszteletdíja á 30 f t . . . 1350 ft. 2. Szerkesztőségi átalány mint a megelőző
é v b e n . . . 250 ft. 3. A folyóirat szerkesztőjének tiszteletdíja 400 ft."5'*
Âm a Hadtörténelmi Közlemények sorsának további alakulásában közbeszólt Bárczay Oszkár 1898. április 12-i
halála és a Hadtudományi Bizottság érthetetlen döntése. A sikeresen fejlődő folyóirat ideiglenes megszűnésének elő
idézője a HB megmagyarázhatatlan állásfoglalása volt, amit Rónai Horváth Jenő indokolatlanul pesszimista előadói
jelentése váltott ki. Az MTA III. osztályának Hadtudományi Bizottsága - Hollán Ernő elnökletével, Fröhlich Izor,
Pauler Gyula, Thaly Kálmán, Rónai Horváth Jenő részvételével - 1898. április 29-én délután 4 órakor tartott ülésén 4.
napirendi pontként tárgyalta a folyóirat helyzetét, amit a jegyzőkönyv így örökített meg: „Előadó jelenti, hogy a kéz
iratok aránya, amely Bárczay hagyatékából átadatott s részben már kiszedve is van, nem több 8 nyomtatott ívnél s így
legfeljebb egy gyönge füzetet adna; a ki nem szedett anyag pedig nyers, átdolgozást és fordítást igényelne s arra hogy
belőle talán egy évkönyv állítassék össze - nem alkalmas.
Egyidejűleg jelenti, hogy a folyóirat szerkesztésére Dr. Komáromy András és Dr. Szendrey János ajánlkoztak.

49
50
51
52
53
54

HK 1897. 3. sz. 443. o.
RAL Hadtudományi Bizottság iratai 1882-1898. 27/1897. sz. K 1222.
Uo.
Uo. 28/1887. sz.
A Hadtörténelmi Közlemények első tíz évfolyamának név- és tárgymutatója. 1888-1897. Budapest, 1897. 3-4. o.
RAL Hadtudományi Bizottság iratai 1882-1898. 27-28/1897. sz. K 1222.
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Ha a bizottság ezek ajánlatát el nem fogadná, úgy alig marad egyéb hátra, minthogy a folyóirat egyelőre megszüntettessék, s a már befolyt előfizetések visszaküldessenek.
A bizottság behatóbb tárgyalás után azt határozza, hogy a folyóirat egyelőre szüntettessék be, a már befolyt előfize
tési pénzek az Akadémia könyvkiadó hivatala által, mely azokat eddig is kezelte, küldettessenek vissza." 55
A HB-nak ez a megalapozadan döntése, illetve a Hadtörténelmi Közlemények ideiglenes megszüntetése körülte
kintő elemzést igényel, bár az egyeden hiteles jegyzőkönyv is sok mindent elárul a figyelmes olvasó számára. Hisz
anyagilag a források szerint a folyóirat kiadása biztosítva volt, az előfizetők száma nem csökkent, sőt a szükséges szer
zői gárda is rendelkezésre állt és az 1898. évi 1. szám anyaga is lényegében ki volt nyomtatva. A szerkesztőnek javas
latba hozott két személy is alkalmasnak tűnt a munkakör betöltésére: Komáromy András akadémiai levelező tag elis
mert történész és levéltáros, a másik jelölt, Szendrei János, szintén közismert történész és művészettörténész (1910től majd a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője). Mindketten a Hadtörténelmi Közlemények rendszeres szerzői
voltak.
Az MTA Eötvös Loránd elnökletével 1898. május 23-án tartotta meg összes ülését, melyen jelen volt a HB elnöke
és több tagja. Ezen az ülésen a III. osztály jelentette, hogy „a Hadtudomány Bizottságot - tekintetbe véve e Bizottság
április 29-iki üléséből előterjesztett jelentését - nem alakította meg. A Bizottság e jelentése, minthogy benne a II. osz
tályhoz való áthelyezését kéri, kiadatik vélemény adásra a II. osztálynak. Egyszersmind határoztaük, hogy a Hadtörté
nelmi Közlemények ez idén nem fognak megjelenni s a beérkezett előfizetési pénzek visszatérítendők." 5

A HB

ideiglenes feloszlatását és folyóiratának 1898. évi meg nem jelenését elfogadó akadémiai határozat igen vitatható, legkiváltképpen, mert erősen visszavetette színvonalasan fejlődő magyar hadtörténetírást. A reményt azonban, hogy a
magyar hadtörténetírás folyóirata rövidesen újra meg fog jelenni, nem adták fel.

55 RAL Hadtudományi Bizottság jegyzőkönyvei 1883-1898. K 1589.
56 AÉ 1898. 7. sz. 355. o.
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Hl. évfolyam.

1890. April hó 6-án.

Második szám.

Kiadja a Magyar Tud. Akadémia hadtudományi bizottsága.
* * * * *

Budapest, 1890. Franklin-Társulat könyvnyomdája,

* * * * *

Ara: 60,- 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, esedeg felefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát.

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség.

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.)

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal 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 lehet.

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. 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 kivéte
lével.)

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok 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 fogadunk el. A szerző a
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat
hádapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét.
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TANULMÁNYOK
VESZPRÉMY LÁSZLÓ
A MAGYAR HONFOGLALÁS Ú T I R Á N Y Á N A K H A G Y O M Á N Y A
ELBESZÉLŐ FORRÁSAINKBAN
A magyar történeti szakirodalomban a magyar honfoglalás leírásában - s itt nem az úgy
nevezett kettős honfoglalás elméletére gondolunk - szembeszökő bizonytalanság fedezhető
fel. Ez mindenekelőtt a kisszámú elbeszélő forrás ellentétes adatainak, hagyománytöredékei
nek következménye, s különösen annak, hogy a legrészletesebb és legjobban datálható forrá
sunk éppen Anonymus Gestája, amely az utóbbi századokban forráskritikai hitelét illetően vált
a szakmai kritika céltáblájává. Röviden összefoglalva: a honfoglaló magyarok útvonalául szol
gáló vereckei (ungvári), illetve erdélyi átkelésről tudósító források értékéről és megítéléséről
van szó. Jelen dolgozatunkban - s ezt hangsúlyozzuk - nem a honfoglalásról általában esik szó,
hanem csak az arra vonatkozó hazai írásos hagyománnyal foglalkozunk. Célunk nem más, mint a
magyarországi krónikák honfoglalás-képének áttekintése az útirány szempontjából.
1. Szakirodalmi áttekintés
A bevezető fejezetben nem törekszünk minden hozzáférhető monográfia és tanulmány
megemlítésére, hiszen ez a téma jellege miatt nem volna lehetséges. Inkább néhány jellemző
példán, állásfoglaláson keresztül szeretnénk megmutatni, hogy a témára vonatkozó középkori
elbeszélő forrásaink miként tükröződnek az utóbbi száz év történeti szakmunkáiban.
A millenniumi „A magyar nemzet története" című műben (1895) Marczali Henrik az
Anonymusban szereplő Verecke-útvonalat határozottan elvetette, azt későbbi hagyománynak
tartva1 : „Régi szerkesztésében a monda csak arról tud, hogy a magyarok Erdély felől jöttek.
Az, hogy a Hung vize felől is jöttek, világosan későbbi hozzátétel, a midőn már tudákosan
meg akarták magyarázni a hungár nevet."
A vereckei hagyományt képviselő első tekintélyes tudós Pauler Gyula volt, aki ezt a felfo
gást érvényesítette „A magyar nemzet története Szent Istvánig" (1900) című nagy szintézisé
ben2. Egyértelműen és félreérthetetlenül fogalmazott: „A 895. év végén szállott le a magyar
nemzet Árpád vezérlete alatt a vereckei szoroson át a Felső Tiszahátra, Munkács, Ungvár vidé
kére." Természetesen ennek az volt a feltétele, hogy Anonymus leírását hitelesnek fogadja el, s
filológiai alapon is igazoltnak lássa, hogy a többi krónikába csak később szüremkedett be az
erdélyi honfoglalás hagyománya. A részletes elemzést a Századok 1880. évi évfolyamában
1 A magyar nemzet története. (Szerk.: Szilágyi Sándor) I. k., Bp., 1895. 100. o. (Megjegyzem, hogy Marczali a Sambucus-kódexet
még teljes egészében Kézai művének tudja.)
2 Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig. Bp., 1900. 34. o. A jegyzetekben még tovább megy: „A honfoglalás
legáltalánosabb vonásait, kivéve Erdélyt s a Vág mellékét illetőleg, Anonymus nyomán adom, mert katonailag véve, mint Rónai Hor
váth Jenő Magyar Hadi Krónika 12. o. mondja, annak így kellett történni." Hasonlóan ir Pauler Anonymus-jegyzeteiben is: A magyar
honfoglalás kútfői. Bp., 1900. 410. o.

- 1 -

végezte el, úgy vélvén, hogy a délebbre helyezett bevonulás csak a Siebenbürgen - 7 magyar
törzs - szójáték hatására született meg. Anonymus melletti érvnek tekintette azt is, hogy
Zemplén, Borsóvá, Szabolcs, Borsod, Újvár, Szolnok már korai történetünkben is lakottak
voltak. „A vaskaputól kezdve idáig sehol sem oly keskeny a Kárpát-hegyláncz, sehol sem jut
hatni oly hamar a magyar rónaságra, mint a vereczkei szoroson, melynek a déli végén Munká
csot, és Beregh megyét találjuk. Ezen az úton ment haza - mint fentebb láttuk (ti. 1352-ben) Nagy-Lajos, ezen az úton jött be Bathu kán, ezen az úton jöttek be - természetszerűen - a
magyarok is, mit Anonymusnak, sőt Nestornak elbeszélése is megerősít, ki a magyar hegyek
alatt nem érthette az erdélyi keleti, vagy déli Kárpáthokat, ha nem az északiakat, melyeken át
vezetett még a XIII. században is a porta Russiae Oroszországba." Majd megkérdőjelezi a kró
nikák állítását Erdélyről s úgy véli, hogy „az Erdély felől való bevándorlásnak hite fokozatosan
fejlődik" ki. Végül megrovóan utal arra, hogy a külföldi szakirodalomban is előfordult a
magyarok erdélyi irányból való honfoglalásának említése.3
Domanovszky Sándor Kézai Simonról írott alapvető tanulmányában (1906) Julianus utazá
sával kapcsolatban említi meg a problémát. Úgy látja, hogy mivel a szerzetesek nem Ungvár
irányába indultak el, hanem Erdély megkerülésével a Fekete-tenger partjai felé, az útbaigazító
forrásban is Erdélynek, s nem Vereckének kellett szerepelnie. Végül véleménye szerint Anony
mus az „ultra silvam Hovos" fordulatában maga is elárulja, hogy tudott az erdélyi hagyományról.
Azonban itt Anonymus forrásán változtatott, „így terjedhetett el azután az a nézet, hogy a
magyarok a vereczkei szoroson jöttek be, s ezzel együtt a Hung-Hungari etymológia is. Való
színű az is, hogy IV. László idejében a monda már annyira el volt terjedve, hogy Kézainak is
számolni kellett vele s így vette be a krónikájába."4
Hóman Bálint írásaiban változás figyelhető meg, nála már megjelenik a ma is általában elfo
gadott többirányú - Verecke, Erdély - honfoglalás-értelmezés. A források ellentmondását a
„Szent László-kori Gesta Ungarorum" c. munkájában (1925) a következőképpen oldotta fel5:
„A királyi család hagyománya az ungi bejövetel emlékét őrizte meg, a dunántúli nemzetségek,
élükön a Vérbulcsú nemzetséggel az erdélyi fárasztó bejövetelét... Anonymus nem értette,
hogy az ő képzelete szerint új hazájuk meghódítására diadalmenetben vonuló magyarok miért
jöttek volna kétfelől. A tőle használt tiszavidéki hagyomány sem tudott erről. Ezért az erdélyi
út leírását mellőzte, de elárulta magát, hogy tudott róla. Elárulta pedig nemcsak az említett
mondatban (ti. „ultra silvam Hovos"), hanem azzal is, hogy a déli törzsek vezéreit - Bulcsút,
Bogátot, Botondot, Kulpunt - csak a Maros-torkolatnál kezdi szerepeltetni s ugyané vidékre
teszi a székelyek csatlakozását. Ez elbeszélésben önkénytelenül megőrizte a kétfelől jövő tör
zsek marosvidéki összetalálkozásának emlékét." Ezt a véleményt ismétli meg a Magyar törté
netben írott fejezetben is (1928).6
3 Lebedia, Etelköz, Millenarium. 1. r. = Századok (14) 1880. 10-21. o. Idézetek: 17. és 19. o. Itt külföldi szerzőket is említ, így R,
Roeslert (Romanische Studien, Leipzig, 1871. 161-162. o.), aki a bolgárok és besenyők elől menekülő magyarok útirányának a Vaska
put és Havasalföldet adja meg. Pauler ítélete szerint: „ha nem is kohol, de magáévá tesz egy egész regényt." Uo. 20. o.
4 Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája. Bp., 1906. 82. o. Jelen dolgozatunkban az „ultra silvam Hovos" használatá
nak nem tulajdonítunk ekkora jelentőséget. Az erdélyi hagyományról persze Anonymusnak is tudnia kellett. Ugyanakkor filológiai
alapon cáfolja Paulernek a nézetét, miszerint az Erdély-hagyomány lenne a másodlagos. Uo. 77-78. o. és 84-85. o.
5 Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII-XIII. századi leszármazói. Bp., 1925. 86. o. Hóman a problémát
csak látszólagosnak tartja, mert nem ismeri el az Erdély hagyományelsőségét vallófilológiaiérveket (Domanovszky) s feltételezi, hogy
a XI. századi ősforrás két irányból vezette be a magyarokat, hiszen e két irányról, rejtve, Anonymus és Kézai is tud.
6 Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar történet. 1. k. Bp., 1941. 118. o. Ezzel egyezően korábban: A magyarok honfoglalása és
elhelyezkedése. Bp., 1923- (A magyar nyelvtudomány kézikönyve. 1/7.) 34-35. o.
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A honfoglalás kutatástörténetében nagy jelentőségű volt Györffy György 1948-ban Króni
káink és a magyar őstörténet címmel7 közzétett műve. Művében az elbeszélő forrásainkra
vonatkozó fontos megállapítások sorával találkozunk, amiket sajnos csak kevéssé hasznosíta
nak az utóbbi évtizedekben. Megállapítja, hogy Kézai és a bővebb krónikák eltérő módon
adják elő a honfoglalás történetét: Kézai csak a hungi beköltözésről, a krónikák emellett az
erdélyi beköltözésről is tudnak. Értékelése szerint: „kétségbevonhatadannak tartom Domanovszky véleményét, amely szerint a 13. századi szerkesztés eredetibb szövegét az erdélyi bejö
vetelt valló bővebb krónikák őrizték meg... A bővebb szövegű krónikák erdélyi-bejövetel
elbeszélése a vele szervesen összefüggő fehérlő mondával együtt kétségtelenül benne volt a l l .
századi Gestában... Anonymus honfoglalásleírásának azonban az erdélyi bejövetel nem felelt
meg, ... a Hung melletti beköltözés ezért fontos számára."8 Majd a szerző felismeri, hogy
Anonymus beköltözés-leírásának töredékei átkerülhettek a bővebb krónikákba, sőt ezt Kézai
még alaposabban használja. „Megállapíthatjuk - zárja fejtegetéseit -, hogy a régi hagyományt
fenntartó 11. századi Gesta csak erdélyi beköltözésről tudott... Ennek alapján bizonyosra
vehető, hogy a menekülő magyarok jelentékeny része Erdélyen át jött Magyarországra."9
Lényeges a következő megfigyelése is: „Tekintettel arra, hogy a régészeti leletek tanúsága sze
rint a magyarság más része a Vereckei hágón kelt át, valószínű, hogy Anonymus északkeleti
bejövetel iránya a régi Gestatól független hagyományra megy vissza."10
A Magyarország történetét tárgyaló egyetemi tankönyvben (1957) Lederer Emma tartózko
dóan megfogalmazott sorai hátterében is ezt a forrásértelmezési problémát találjuk11: „Még a
honfoglaló magyarság által követett út vonalát sem tudjuk meghatározni. A források egy része,
de ásatási emlékek is az északkeleti, a vereckei hágón át történt bevonulás mellett szólnak, de
ugyanakkor lehet érveket felsorakoztatni a Balkánról (az Al-Duna vonalán) való behatolásra
is..."
Györffy György az 1970-es évekre alakította ki ma is képviselt és sokak által követett felfo
gását a magyar honfoglalásról, amit egy 1977-es tanulmánya alapján foglalunk össze.12 Eszerint
894 őszén vagy 895 elején Árpád fejedelem a magyar törzsek lovassága élén a Vereckei-hágón
és Ungváron át ereszkedett le az Alföldre, „aminek emlékét a magyar hagyomány, mint Árpád
diadalmas honfoglalását őrizte meg. Ennek az emléke az a másik krónikás hagyomány is,
amely arról tudat, hogy Árpád honfoglalásakor a többi vezéreket állítólag megelőzte... A Fel
ső-Tisza vidéki nemzetségi hagyományokat közvetítő Anonymus nagyjából ennek a bevonunulásnak az emlékét és bolgár-ellenes harcait őrizte meg..." Hangsúlyozza, hogy krónikáink

7 Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp., 1948.
8 Uo. 92. o.
9 Uo. 96. o.
10 Uo.
11 Elekes Lajos - Lederer Emma-Székely György: Magyarország története a korai és virágzó feudalizmus korszakában. Kézirat. Bp.,
1957. 13. o.
12 Györffy György: Honfoglalás, megtelepedés és kalandozások. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. (Szerk.: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András) Bp., 1977. 123-156. o. Idézett részlet: 129. o. Györffyt a kétszakaszos honfoglalás kidolgozásában
saját és megalapozott forráskritikai eredményei vezették, elfogadva, hogy a 895. évi bejövetel Erdélybe vezetett, miután a Havasalföl
dön át menekülőket oldalba kapta Simeon cár serege. I. h. 130. o. Árpád 894-95-ös hadrakelésének forrásaiul Konstantin császár fel
jegyzésére (a besenyő-bolgár támadáskor a magyar had nem tartózkodott otthon) ill. Regino adatára (pannon, avar pusztaságokat,
morva karantánok, bolgárok végeit támadták) támaszkodott. Uo. 127., 129. o.
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fenntartották az erdélyi menekülésszerű honfoglalás emlékét is, amely a bolgár-besenyő táma
dáshoz kapcsolható. Tehát a honfoglalásnak két fő szakaszát különbözteti meg, ami térben és
időben is elválasztható. Gyakorlatilag ezt ismétli meg Györffy az új magyar történeti szintézis
(1984) első kötetében is.13
Kristó Gyula hasonlóképpen alapvető és gondolatébresztő munkájában (1980) több pon
ton is módosítja Györffy elméletét, elsősorban azzal, hogy kétségbe vonja Árpád előredatált
honfoglalását. A krónikás hagyomány ellentmondásait úgy próbálja feloldani, hogy a források
Erdély-nevét azonosítja az északibb Vereckei-hágó vidékével is.14 „Az őseredeti Erdélyen tehát
az Igson-erdő mögötti, attól keletre eső területek értendők, a későbbi Közép- és Belső-Szol
nok, Kraszna, Kolozs, Doboka megyék területe, valamint Szatmár megye keleti része...
Erdély ilyen értelmű fogalmából következik, hogy a menekülő magyarok elsősorban a Kárpá13 Györffy György: Honfoglalás és megtelepedés. In: Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig, Bp., 1984.
1626. o,
14 Kristó Gyula: Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp., 1980. 168-200. o, Idézett részlet: 192. o. Amíg Györffy első
sorban a magyar krónikákra, addig Kristó Aventinusra alapozza felfogását: eszerint 892-3 körül Kurszán vezetésével a Kárpát-meden
cébe bejutott magyarok megvetették lábukat és hozzáláttak a morva fennhatóság visszaszorításához. Ám Kristó szerint Árpád serege
éppen az Al-Duna vidékén harcol a bolgárok ellen s nem a Kárpát-medencébe készül bevonulni. A gondolatmenet lényeges pontja
Erdély történeti kiterjedésének értelmezése. Erre 1. még Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp., 1979. 100-107. o.
Eredménye elgondolkoztató, ám a középkori magyar történeti hagyomány nem számolt azzal a lehetőséggel, hogy Erdély fogalmát, a
honfoglalással kapcsolatban kitágítsa. Sőt, mint látni fogjuk, bonyolult egyeztetési kísérletekbe fogott. Az Erdély-probléma felvetése
teljesen indokolt, mivel az „Erdőéivé" kifejezés tág lehetőséget nyújt a magyarázatokra. Ezzel sajnos a középkori krónikásaink nem
éltek, s az Erdőelve = történeti Erdély = Siebenbürgen azonosítással rövidre zárták az értelmezési lehetőségeket. Az esetleges déler
délyi, délvidéki útvonalat egy ottani bolgár jelenlét nem akadályozza meg, az már kétséges, hogy ez olyan jelentős lett volna, hogy Szt.
Istvánnak haddal kellett volna ellene vonulnia („Keán"). Gyula és Keán problémája a hazai történetírás fogas kérdése. Itt csak annyi
ban reflektálunk rá, amennyiben Kristó Keán vezetése alatt feltételez egy dél-erdélyi hatalmi koncentrációt. Forrásaink rendkívül kis
száma miatt mint lehetőséget el kell fogadnunk, ám lényegi ellenvetéseink is vannak. Keán neve a krónikakompozíció fejezeteiben
(30., 66., 67.) többször előfordul, valamint Anonymusnál. Véleményünk szerint Keán bolgár voltát és szláv kapcsolatait a középkori
irodalmunkban a Névtelen alapozta meg, esetleg régebbi, de ma már felderíthetetlen hagyomány nyomán. Meglehet, hogy Keán eseté
ben is olyan képzéssel van dolgunk, mint Ménmarót esetében, Keán „nagy" jelzője is ezt látszik támogatni. Az említések közül kiemel
nénk a krónikaszerkesztés 30. fejezetét, amely véleményünk szerint is nemzetiségi hagyományra mehet vissza. Egy általunk feltételezett
megoldáshoz a 66. fejezet vezethet közelebb, mivel ebben jól észrevehetően keveredik két szöveghagyomány.
A 66. fejezet elején ugyanis Keánról, majd Zoltánról s végül - a legzavaróbb módon - Gyuláról esik szó. Az ellentmondás kiáltó:
Keántól származik a zsákmány, de azt Gyula szerezte meg korábban, gonoszul. A magyarázatot általában abban próbálták megtalálni,
- így Kristó Gyula, Tóth Zoltán stb. -, hogy a Keán-hagyományt tekintették elsődlegesnek, s a Gyula említést a másoló bántó hibájá
nak. Szerintünk pontosan fordított a helyzet. A 65. fejezetben megkezdett Gyula-történet a 66. végén fejeződik be, s nyilvánvalóan
közben említést nyerhetett a fehérvári, talán a gyulafehérvári bazilika. Mályusz joggal sejt a kései betoldást végző, a székesfehérvári
kincstárat jól ismerő interpolator mögött helyi egyházi személyt, akit ez az apropó indíthatott arra, hogy a fehérvári egyház jogait bele
foglalja a krónikába. Ezen a ponton vonjuk be megfigyeléseink körébe Leodvin bihari püspökkel kapcsolatos hitelt érdemlő adatunkat,
miszerint Fehérváron tudtak arról, hogy István királyunk a bolgár cár székhelyéről zsákmányolt ereklyéket, valamint kiderül az is,
hogy a fehérvári kincstár tárgyainak, ereklyéinek feliratai történeti feljegyzéseket is tartalmaztak. Ebből következhet: egy helyi egyházi
személy számára adódott a lehetőség, hogy a kincseket ebből a hadjáratból származtassa. A stiláris megoldásban segítségére volt
Anonymus (vagy annak egy már elveszett forrása), akitől a Keán dux címe, bolgár és szláv kapcsolata származhat. A 66. és 67. fejeze
tekben találunk is közvetlen szövegátvételt Anonymustól („gentes lóca naturali situ munitisima" - „et naturali situ locorum tutissimis"
és egy-egy kifejezés átvétele). A rejtélyes Erdőelvi Zoltán beiktatására semmi ok nem lett volna, talán csak annyi, hogy kapcsolatot
teremtsen a betoldás és a fejezet eredeti tartalma között. Zoltán neve lehet, hogy a hagyományban is megvolt, de lehet, hogy az inter
polator Anonymustól kölcsönözte. A Gyula-Keán és Zoltán közötti minden azonosítás kizárható, hiszen Keánnal a szöveg szerint
végez István, Gyula pedig a fejezet végén keresztelkedik meg. Keánnak az óbudai egyházalapítással kapcsolatos említéséről már régen
bizonyította a szakirodalom, hogy kései, célzatos interpoláció. Magyarázatunkat nem gyengíti az sem, hogy - más hagyomány szerint
- Gyula 1018 előtt elhagyta Magyarországot s így nehezen értelmezhető fehérvári keresztelkedése. Ugyanakkor fiairól - s ez ritkaság egybehangzóan, de egymástól szemmel láthatóan függetlenül ír a krónikaszerkesztés és Anonymus: Kr. 81. és An. 24, 27. fejezetek.
Végeredményében filológiai érvek nem támogatják Keán dél-erdélyi uralmát. A 66. fejezet betoldás jellegét már Pauler Gyula (A
magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. 1. k. 399- o.), Györffy Gy. (Krónikáink, 168-170. o.) és Mályusz Elemér (Az V. Ist
ván kori Gesta, Bp., 1971. 50-51. o.) felismerték.
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tok északkeleti hágóit vették igénybe..." 1986-ban megjelent Árpád-kori hadtörténetében is a
Keleti Kárpátok hágóin való átkelésről ír az 895. évi események kapcsán, nem részletezve az
Erdély-problémát.
A legújabb történeti szakirodalomban Erdélyi Istvánnak a népszerű történelem c. sorozat
ban megjelent könyve (1986) vesz tudomást az elbeszélő forrásoknak a honfoglalásra vonat
kozó ellentmondó hagyományáról. Könyvének nem kis érdeme, hogy áttekinti a kérdés kuta
tástörténetét, s számol az eltérő útvonalak lehetőségével.15
Bóna István (1986) Erdély korai történetére vonatkozó munkájában ritka határozottsággal
fogalmazza meg a honfoglalók Erdélyen át vezető útirányát.16,, Máshová mint Erdélybe nem
menekülhettek a Bulgáriában megvert sereg maradványai sem... A magyar honfoglalás első
állomása a ránk maradt legkorábbi maeyar hagyomány és írásos forrás tanulsága szerint tehát
Erdély volt. A honfoglalók további útja a Maros és a Sebes-Körös völgyén, s talán a Meszesi
szoroson át kifelé vezetett az Alföld irányában." A vereckei hagyományt Anonymus lelemé
nyének tartja.
Az áttekintés végén illendő megemlíteni Tóth Zoltán egy kéziratban maradt tanulmányát
„A vereckei honfoglalás hagyománya" címmel, amelynek végső, de be nem fejezett megfogal
mazása - a hivatkozások alapján - 1954 és 58 között készülhetett el, s jelen dolgozat létrejöt
tére is ösztönzőleg hatott.17 Tóth munkájában arra hoz fel bizonyítékokat, hogy az Anonymusnál szereplő Verecke-hagyomány másodlagos, későbbi az erdélyiéhez képest. Anonymus
nézetének kialakulásához Tóth szerint két tényező járult hozzá: Julianus utazása és a magyaror
szági déli és északi helynévpárok. „A julianusi őshaza fekvése megejtő bizonyíték volt a verec
kei benyomulás valósága mellett. Anonymus nem is gondolhatott egyébre, mint hogy forrása
(ti. az őskrónika) földrajzi helyeinek északkeleti megismétlődései estek volt annak idején a
honfoglalók útjába. Nem a Szerémség, hanem Zeremsu; nem Zimony hanem Zemplén.
Ugyanígy a „mons Tarczal" s a Bodrog folyó a Fruska Gora és a dunamenti Bodrog tájéka
helyett."18

15 Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei. Bp., 1986, 85-87. o.
16 Bóna István: Dáciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben (271-896). In: Erdély története. (Szerk.: KÖpeczi Béla) 1. k.
Bp., 1986. 200. o. Hasonlóképpen vélekedik Makkai László is, legutóbb: Politische Geschichte Siebenbürgens im 10. Jh. In: Forschun
gen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für A. T. Szabó-Zs.Jakó. I. München, 1987. 33-50. o., különösen 37-38. o.
17 Tóth Zoltán: A vereckei honfoglalás hagyománya. Kézirat. MTA Kézirattár, Ms 5031/1. Függelék betoldás 1-3. o.
Itt utalunk röviden Boba, Imre Anonymussal foglalkozó tanulmányaira, amelyek a névtelen szerző által rajzolt honfoglaláskori
Magyarország-kép feltétlen hitelén alapulnak. így: A Twofold Conquest of Hungary or „Secundus Ingressus". = Ungarn Jahrbuch 12
(1982-83) 23*41. o., Transylvania and Hungary. From the Times of Álmos and Árpád to the Times of Kind Stephen. In: Forschun
gen über Siebenbürgen und seine Nachbarn, i. m. 17-32. o., Dux Boemorum and the Sclavi Nitrienses in Anonymi Gesta Hungarorum, = Ural-Altaische Jahrbücher 60 (1988) 13-25. o. stb.
18 Dolgozatunkban tudatosan kerültük a helynévpárok kérdését, s egyértelműbb filológiai módszerrel próbáltunk közelebb
kerülni ä megoldáshoz.
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2. A főbb elbeszélő források részletei
Krónikaszerkesztés, 23. fejezet:19
„Azután fellépett Poloniában egy bizonyos Szvatopluk [nevú] fejedelem, Marót fia [aki
Bracta leigázása után a bulgárokon és messiánusokon uralkodott] és hasonlóképpen Pannóniá
ban is uralkodni kezdett [a hunok kipusztulása után]. Az Erdőelve és a Hung folyó felől a
magyarok először különféle ajándékokkal [csábítgatták és követeik révén] kifürkészték, [hogy
serege nem elég erős ], különféle beszéddel megrészegítették - majd váradan rajtaütéssel egész
seregével együtt elpusztították Szvatoplukot a Tata melletti Bánhida környékén egy városban,
amelynek maradványai a mai napig megmaradtak. így kezdtek uralkodni Pannónia már emlí
tett népein, amelyeket Marót fia, uralmát kiterjesztve tovább gyarapított."
[ ] A Képes Krónika-kéziratának többlete a Sambucus-kódex változatához képest
Kurzív: A Sambucus-kézirat többlete
Krónikaszerkesztés, 26. fejezet:20
„Mert az Isten úgy akarta, hogy mihamarább menjenek le Hungáriába. Azután három hónap
alatt ereszkedtek le a hegyekből és megérkeztek Hungária határára ti. Erdőelvére - a már emlí
tett népek akarata ellenére. Itt hét földvárat építettek, hogy abban őrizzék feleségüket és hol
mijukat, és egy darabig itt maradtak. A teutonok attól a naptól kezdve ezért hívták ezt a részt
Simburgnak, vagy is Hétvárnak."

19 Itt jegyezzük meg, hogy a forrásoknak a Kárpát-medencébe való hun és magyar-bejövetelre vonatkozó megjegyzéseit azonos
értékűnek tekintjük, összhangban a történeti szakirodalommal. Scriptores rerum Hungaricarum. (Ed. Szentpétery Imre) Bp., 1937.
(továbbiakban: SS) 1. k. 281. o. A fordításokban felhasználtuk, de nem követtük mindenben Bellus Ibolya fordítását.
Képes Krónika.
Krónikaszerkesztés :
23. fejezet, Sambucus-kódex változata: „Surrexit post hec quidam princeps Zuatapollug Moroti filius in Pononia (!) cepit nichilominus et in Panónia dominari. Hune quidem primo Hungaris de Erdeelu et deflumineUngli (!) muneribus variis explorantes, bractando (!)
diversis sermonibus, denique irruptione subita in quadam (!) oppido circa Pontem Bani iuxta Tatám, cuius opidi adhuc apparet interruptio, cum tota militia deleverunt et sic populis Pannonié memoratis, quos Moroti filius dilitando adauxerat, inceperunt dominari."
Képes Krónika változata:
„Surrexit post hec quidam princeps Zuatapolug nomine Moroti filius in Polonia, qui Bracta subiugando Bulgaris Messianisque imperabat, incipiens similiter in Pannónia dominari post Hunorum exterminium. Hunc quidem Hungari de Erdelw et de fluvio Hung variis
muneribus allectum et nunciis explorantes, considerata illius militia inmunita, ipsum Zuatapolug irruptione subita in quadam (!)
oppido circa Pontem Bani iuxta Tatám, cuius opidi adhuc apparet interruptio, cum tota militia peremerunt et sic populis Pannonié
memoratis, quos Moroti filius dilatando adauxerat, inceperunt dominari."
20 SS. 1. k. 286. o.: „Volebat enim Deus, ut citius descenderent in Hungáriám. Exinden montes transcendunt/descenderunt per
trés menses et deveniunt in confinium regni Hungáriáé, scilicet in Erdelw invitis gentibus memoratis. Ibique terreis castris septem pré
parais pro uxoribus et rebus suis conservandis aliquamdiu permanserunt. Quapropter Teutonici partem illám ab illó die Simburg, id
est septem castra vocaverunt."
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Anonymus 12. fejezet:21
„Akkor Halics vezéte elrendelte, hogy kétezer nyilas és háromezer paraszt járjon előttük s a
Havas-erdőn át a hungi határig utat készítsen nekik. Egyszersmind összes barmaikat megra
katta élelemmel meg más szükségessel, s enni való szarvasmarhát szintén igen sokat adott aján
dékba. .. S így a Havas erdőn áthaladva, a hungi részekre szálltak."
Kézai krónikája, 23. fejezet:22
„Végül fellépett egy bizonyos fejedelem Poloniában, Marót fia Szvatopluk, aki Bracta leigá
zása után a bulgárokon és messiánusokon uralkodott, a hunok kipusztulása után hasonlókép
pen Pannóniában is uralkodni kezdett. Az Erdőelve és a Hung folyó felől a magyarok külön
féle ajándékokkal csábítgatták és követeik révén kifürkészték, hogy serege nem elég erős majd váratlan rajtaütéssel egész seregével együtt elpusztították Szvatoplukot a Bánhida melletti
Rákos folyónál egy városban, amelynek maradványai a mai napig megmaradtak. így kezdtek
uralkodni Pannónia már említett népei felett."
25. fejezet:23
„... a hunok, vagyis a hungarusok újból Pannóniába indultak. Atkeltek a besenyők és a
fehér kunok földjén, Kijev városán, majd a Hung nevű folyam mellett állapodtak meg, ahol
várat építettek. A nyugati népek erről a folyóról nevezték el őket hungarusoknak. S miután ezt
követően még hat várat is építettek, jó ideig azon a vidéken maradtak."
27. fejezet:24
„így hát hadával együtt ez az Árpád hatolt át legelőször az orosz havasokon és elsőként vert
tábort az Ung folyó mellett."
8. fejezet:23
„... kivonultak s átkeltek a besenyők és a fehér kunok földjén. Ezután Szuzdalt, Ruthéniát
és a fekete kunok földjét támadták meg, s végül egészen a Tisza folyóig jutottak, noha az emlí
tett népek akarata ellenére."
. 21 Uo. 50-51. o. A fordításban Pais Dezsőt követtük. Anonymus gesta Hungarorum. Bp., 1975.: „Tunc dux Galície duo milia sagittatorum et III-a milia rusticorum anteire precepit, qui eis per silvam Hovos viam prepararent usque ad confinium Hung, et omnia
iumenta eorum victualibus et aliis necessariis oneravit et pecudes ad victum condonavit sine numero... Et sic venientes per silvam
Hovos ad partes Hung descenderunt."
22 SS. 1. k. 163-164. o. A fordításban hollók Jánost követtük. A magyar középkor irodalma. Bp., 1984.: „Surrexit tandem Zvataplug filius Morot, princeps quidam in Polonia, qui Bracta subiugando Bulgaris Messianisque imperabat, incipiens similiter in Pannónia
post Hunnorum exterminium dominari. Hunc quidem Hungari de fluvio Hung varus muneribus allectum et nunciis explorantes, considerata militia illius immuninita, ipsum Zvataplug irruptione subita prope fluvium Racus, iuxta Bánhida, in quodam oppido, cuius
interrupta adhuc eminent, cum tota militia peremerunt, et sic Pannonié populis qui superius sunt notati, inceperunt dominari."
23 Uo. 164-165. o.: „ . . . H u n n i sive Hungari denuo ingressi in Pannoniam transierunt per regna Bessorum, Alborum Comanorum
et civitatem Kyo, et deinde in fluvio Hung vocato, ubi castrum fundavere, resederunt. A quo quidem fluvio Hungari a gentibus occidentis sunt vocati. Cumque et alia VI castra post hunc fundavissent, aliqandiu in illis partibus permansere."
24 Uo. 165. o.: „Hie igitur Arpad cum gente sua Ruthenorum Alpes prior perforavit et in fluvio Ung primus fixit sua castra..."
25 Uo. 148. o.: „(ti. Hunni) ...egredientes Bessorum et Comanorum Alborum terras transirent. Deinde Sosdaliam, Rutheniam et
Nigrorum Comanorum terras ingressi tandem usque Tize fluvium salvis rebus, invitis gentibus prefatis pervenerunt."
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3. A forrásokról
A latinul és magyar fordításban közölt forrásrészletek alkotják a honfoglalás irányára vonat
kozó hazai elbeszélő források gerincét. Bár bizonyos, hogy a XIV. századi krónikakompozíció
egyes részei hasznosították Anonymust,26 a krónikakompozíció 26. fejezete és Anonymus a
honfoglalás kérdésében szöges ellentétben áll egymással. A krónikaszerkesztés csak Erdélyt
említi, Anonymus csak Ungot. Tekintettel arra, hogy egyik állítás mellé sem tudunk korábbi
szövegváltozatokat felsorakoztatni, e két megfogalmazást tekinthetjük alapvető forrásnak.
A többi forráshelyben (a krónikaszerkesztés 23. fejezete és Kézai) mind felfedezhető az
egyeztető törekvés valamiféle jele, így azok már feltételezik a két, egymásnak ellentmondó
hagyomány ismeretét. (Már itt meg kell jegyeznünk, hogy szövegtörténeti áttekintésünk, mint
a krónikákkal foglalkozó tanulmányok általában, a Scriptores rerum Hungaricarum 1937-ben
megjelent megbízható szövegkiadásának köszönheti a legtöbbet. Ez, a legkiválóbbaktól elte
kintve, az 1937 előtti történeti szakirodalmat igen hátrányosan és kedvezőtienül érintette, s
esedeges tévedéseik is jórészt ebben lelik magyarázatukat.) Ez az ismeret vonatkozik a krónika
szerkesztés 23. fejezetére, ahol a hun történet keretében egymás mellett említi Erdély és az
Ung folyó nevét. Mivel Anonymusnál nem az Ung folyóról, hanem Ung váráról esik szó,
ebben a szóhasználatban már Kézai hatása is felfedezhető. Kézai látszólag csak az Ung felőli
érkezésről tud, mint a 23., 25. és 27. fejezetében láthatjuk. Szembetűnő azonban a 25. fejezet
ben az Erdély-hagyomány ismerete, tudniillik a hét vár emelésének a szóba hozása és a króni
kaszerkesztés idevonatkozó 26. fejezetének szó szerinti ismétlése („aliquandiu in illis partibus
permansere"). Kézai 23. fejezete a krónikaszerkesztés 23. fejezetével egyezik szó szerint, de jel
lemző módon elhagyja abból Erdély nevét, jelezve, hogy Anonymus művének megszületése
után az erdélyi hagyomány végérvényesen korszerűdenné vált.27
Az erdélyi útirány hagyománya azonban nem felejtődött el végérvényesen, csak háttérbe
szorult s nem egy kéziratban még tovább élt az Anonymus műve előtti felfogás. így ezt találjuk
meg a Knauz krónikában („ex Scythia in Datiam et Pannoniam sub duetu Septem capitaneorum.. .")28 vagy a Pozsonyi Krónikában, ahol a magyarok bejövetelének a leírásánál (21., 26.
fejezet) pusztán Erdély neve szerepel: „primi Hungari de Erdei muneribus variis explorantes".
(A 25. fejezetben már Pannónia és Erdély egymás mellett szerepel.)29
A magyar történeti kutatásban Jakob Unrest krónikái közül a magyar krónika, a szerző kései
volta és helyenként valóban bizonytalan állításai miatt, nem foglalta el megfelelő helyét.30
26 Györffy György: Krónikáink (7. jegyz.) 6-10. o.; Gerics József: Domanovszky Sándor, az Árpád-kori krónikakutatás
úttörője. = Századok 112/1978/ 146-247. o.
27 Cáfolata annak az állításnak, miszerint Anonymus hatástalan maradt volna a hazai középkori történetírásra.
28 SS 2. k. 328. o.

29 SS 2. k. 30. o. (21. fej.) és 32. o. (25. és 26. fej.) 26. fej.: „Qui Almus interfectus est in Hersewebo (!), non enim potuit Panno
niam introire" Tehát szemben a 25. fejezettel, itt először Erdélybe jutottak a honfoglalók.
30 Unrestet általában mellőzni szokták, pedig Magyar krónikája is tartalmazhat figyelemreméltó részleteket. Három krónikája
maradt fenn: Osztrák, Karintiai és Magyar. Az előbbieket már 1724-ben kiadták, a magyar egy részét - köztük az idézett részletet is 1880-ban: Krones, R.v.M.:Jakob Unrests Bruchstück einer deutschen Chronik von Ungarn. =MIÖG 1/1880/ 337-372. o. Id. hely:
355. o. Krones értékelése szerint: „Es dürfte daher am gerathensten sein an die Vorlage einer bisher nicht näher bekannten
handschriftlichen Chronik aus der Sippe der Compilationen zu denken, welcher Thuróczy und das Chronicon Budense angehören."
Unrest Karintia tartománybeli plébános volt, kb. 1430 és 1500 között élhetett. Legutóbb Karl Grossmann kiadásában az Osztrák kró
nika jelent meg (MGH SS Rerum Germanicarum NS XI. Weimar, 1957), Adolf Armbruster kiadásában pedig a Magyar krónika teljes
szövege (Revue Roumaine d'Histoire 13, 1974 473-508. o.)

Mégis érdemes kézbe venni! Vonatkozó helye a következő: „Als man zallt nach Christi gepurt
vierhundert und xvij jar, zu kaysers Valenteinani zeytten und des pabst Celestini, wurden die
heyn vertryben aus dem Schicia von den furstn desselben landes. Pey demselbn land ligt
nahent ein klayns landt, genant Huna, davon sy von aliter genant warn Huni, das warn die
heyn, die khomen inn flucht gen Pannónia, yetz Ungern genant, und von erst in Sybenburgn, da
haben sy das landvolck ausgetribn und fuertn sy zw wappen ein weisses ross mit ainem rotten
Sattl." Fordításban: „Krisztus születése után 417-ben, Valentinianus császár és Celestinus pápa
idején Scythiából ugyanezen országnak fejedelmei elűzték a pogányokat. Közel ehhez az
országhoz fekszik egy kis ország, amelyet Huniának neveztek és amelyről őket régtől fogva
hunoknak hívták. Ők voltak (tehát) a hunok, ezek Pannóniába menekültek, amelyet most
Magyarországnak neveznek, és először Erdélybe, ahonnan elűzték a föld lakóit és címerükben
egy fehér paripa volt vörös nyereggel."
Az Unrest által rögzített hagyomány régiségére, különösen annak Szent István korára
vonatkozó részére, Tóth Zoltán már utalt Ranzanus-tanulmányában.31 Hogy ezek a feltételezé
sek nem alaptalanok, azt ebben a rövid részletben is felfedezhetjük, mégpedig az említett heral
dikai vonatkozásokban. Mint közismert, a turulos címer Kézainál jelenik meg, s mivel itt a
fehér ló mondaköréből vannak kiválogatva a címer elemei, így Unrest esetében egy Kézaitól
fuggeden és annál korábbi forrást valószínűsíthetünk.32 Egy, az unresti leírásnak megfelelő
hagyomány létezéséről egy mindmáig kevéssé ismert XV. századi zürichi szerző, Conradus de
Mure is tanúskodik művében, a Clipearius Theutonicorumban.33 Ebben a következő verssoro
kat találjuk: „Albus equus rubeo clipeo regis sólet esse, Ungarice (!) nec equo frenum nee sella
déesse."34 „A magyar király vörös pajzsán fehér ló szokott lenni, s a lóról a nyereg és a kantár
sem hiányzik". Ebben a leírásban tehát éppúgy szerepel a fehér ló, mint a nyereg és a kantár.
Végeredményében Unrest szövege is olyan krónikahagyományon alapult, ami csak Erdélyről
tudott a honfoglalás útirányaként.
A szövegrészletek alapján érdekes következtetés vonható le. Az tudniillik, hogy az egyeztető
jellegű fejezetnek (krónikaszerkesztés 23.) is létezett olyan szövegváltozata, amelyben eredeti
leg csak Erdély neve szerepelt! Ezt a változatot tartotta fenn a Knauz krónika (itt a Datia elne
vezést használja Erdély helyett), Unrest krónikája, és a Pozsonyi krónika 21. fejezete, amely
utóbbi egyébként szó szerint egyezik a krónikaszerkesztés és Kézai 23. fejezetével, de észreve
hetően a krónikaszerkesztés hagyományához áll közelebb. Ez mutatkozik meg Tata - s nem
mint Kézainál, Rákos - nevének a használatában, vagy a „bractando diversis sermonibus" fél
mondat lejegyzésével,' amit Kézai kihagy. A kódexek másolóinak gondot okozott a „bractari",
„lerészegit, elbódít" jelentésű, ritkán használt ige előfordulása, s nem véleden, hogy a Scriptores példamutató kiadása is kereszttel jelöli meg.33 Ezt a változatot csak az egyébként számos
31 Tóth Zoltán; Szent István legrégibb életirata nyomán. I. = Századok 81/1947/ 23-94. o.
32 így látta már Tóth Zoltán: A vereckei honfoglalás. 49-50. o.
33 A címerre: Áldásy Antal: Címertan. Bp., 1923. (A magyar történettudomány kézikönyve. II/6/2. o., ahol a címernek csak a
braunschweigi címerrel való hasonlóságát emeli ki.) Használta már Tóth Zoltán: A vereckei honfoglalás. 49-50. o.
34 A Tóthtól átvett idézet forrása: Theodor v. Liebenau: Das älteste Wappengedicht Deutschlands. Vierteljahrsschrift für Heraldik,
Sphragistik u. Genealogie. 1880. 22. o.
35 A „bractari" ige előfordulása a szótárak Fulgentius De aetatibus mundi művére hivatkoznak. Fulgentiusra: V. Den Brincken,
Anna-Dorothee: Studien zur lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter Ottos von Freising. Düsseldorf, 1957. 76-79. o.
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esetben a régiesebb variánst megőrző Sambucus-kódex tartotta meg. Megfigyelésünk ered
ménye csak az lehet, hogy ebben az esetben „bractari" változatot megőrző kéziratok, így a
Pozsonyi krónika is, a régibb kézirati állapotot mentették át.
Az egyeztető jellegtől egyébként teljesen a krónikaszerkesztés 26. fejezete sem mentes. Szö
vegében kétszer írja le a havasokon való átkelést, indokoladanul és értelemzavaróan. Ennek
oka nyilvánvalóan az lehet, hogy amikor a krónikás a vándorlás útvonalát kiegészítette, Kijev
neve után - talán Anonymust követve - bemásolta a hegyeken való átkelés mozzanatát is.36
Majd ezután, megtartva a korábbi szövegezést, a magyarok ismét hegyeken átkelve jutnak el
Erdélybe.
Áttekintő táblázatban:
Erdélyi hagyomány

Pozsonyi Krónika,
21. fej.

Egyeztetés

-3»- Krónikaszerkesztés,
23. fej.
^

Ungi (vereckei) hagyomány

Anonymus Gestája
^

Pozsonyi Krónika,

Kézai krónikája, 23. fej.

25. fej.

Krónikaszerkesztés,

—^- Kézai krónikája, 25. fej.

26. fej.
(28)

Unrest krónikája

•'

Kézai krónikája, 8. fej.

Knauz krónika

4. Anonymus kétféle őshaza-képe
Anonymus Gestáját illetően sokan, még az egyébként rendkívül kritikus Tóth Zoltán is, úgy
vélik, hogy az egész mű koncepcionálisan egységes „amit mond, tervszerűen kiépített egységes
egész, kétértelműségei nincsenek".37 A mű szemléletének kidolgozottságát mi sem vonjuk két
ségbe, de utalnunk kell az őshaza bizonytalan megítélésére Anonymusnál.
Erre felfigyelt már Horváth János és Harmattá János is, hangsúlyozva, hogy a névtelen
szerző könnyen észrevehetően két hagyományt egyeztet művében.38 A hetedik fejezetben
36 SS 1. k. 286. o.
37 Tóth Zoltán: A vereckei hagyomány. Bevezető.
38 Horváth János: Anonymus és a Kassai Kódex. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. (Szerk.: Horváth János-Székely
György.) Bp., 1974. 81-112. o. különösen 86-96. o.; Harmattá J.: Anonymus a magyarok kijöveteléről. = Antik Tanulmányok 24
(1977) 206-220. o. Az ellentmondásra már többen felfigyeltek, így Deér József is, aki az Etil-Don azonosításra Melich János érvelését
fogadja el és ezzel napirendre is tér felette (Körösi Csorna Archívum 2, 1926. 237-238. o.; Macartney, C. A.: The Magyars in the Ninth
Century. Cambridge, 1930. 53-55. o. Melich érvelése Dlugosz krónikájának egy-egy helyén alapul: ti. a tatárok a Dont nevezték Etil
nek is. Ez azonban még nem menti fel a magyar krónikásokat a félreértés alól. Végeredményében Deér is elmossa a Scythia-kép ellent
mondásait. Szkitia leírása a Gesta Ungarorumban. = Magyar Könyvszemle 37 (1930) 243-263. o.
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ugyanis így ír:39 „Anno dominice incarnationis DCCCLXXXIIII sicut in annalibus continetur
cronicis, septem principales persone, qui Hetumoger vocantur, egressi sunt de terra Scithia
versus occidentem... venientes autem dies plurimos per déserta lóca et fluvium Etyl super tulbou sedentes ritu paganismo transnataverunt... donec in Rusciam, que Susudal vocatur, venerunt." („Az Úr megtestesülésének 884. esztendejében, amint az év szerint jegyzett krónikákban
írva vagyon, a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak hívnak, kijött Szcitia földjéről nyugat
felé... sok-sok nap pedig puszta tájakon vonultak; az Etel folyót pogány módra tömlőn ülve
úsztatták át... amíg a Szuszdalnak nevezett Oroszországba nem értek." Ezzel szemben az első
fejezetben teljesen más földrajzi leírást találunk:40 „Scithia igitur maxima terra est, que Dentumoger dicitur, versus orientem, finis cuius ab aquiloni parte extenditur usque ad Nigrum Pon
túm. A tergo autem habet flumen, quod dicitur Thanais, cum paludibus magnis..." („Szcitia
tehát igen nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtól egé
szen a Fekete-tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nevű folyam nagy mocsaraival...")
Harmattá János idézett tanulmányában részletesen számba vette az ellentmondásokat: az
első fejezet a klasszikus görög auktorok leírását követi, „a Tanais-Dontól nyugatra az Azóvi
valamint a Fekete-tengertől északra terült el", a hetedik fejezetben azonban „igen sok napi
járásra keletre feküdt az Etil-Volga folyótól és messze északon helyezkedett el, ha a magyarok
onnan nyugat felé kijőve végül is Szuszdal területére értek el." A hetedik fejezet tehát a volgai
Bulgária, vagy Baskiria területére helyezte az őshazát.41
Joggal utal Harmattá arra, hogy ez az anonymusi ellentmondás húzódik meg Kézai eljárása
mögött is, amikor az a Dont azonosítja az Etillel:42 „Fluvius siquidem Don in Scitia oritur, qui
ab Hungaris Etui nominatur, sed ut montes Rifeos transit diffluendo, Don est appellatus" („A
Don folyó különben Szkitiában ered, a magyarok ezt Etulnak nevezik, de amint áthatol a Ripheus hegyeken és szélesebb medret vesz fel a folyása, már Don a neve.") Ám érezhető Kézai
bizonytalansága: „siquidem" („már amennyiben"), amit a hagyományos fordítás (különben)
nem érzékeltet kellőképpen! Ebben a feltételes mellékmondatban - folytatja Harmattá - Kézai
finoman érzékelteti, hogy valójában ő is a Ripheus hegyeket tekinti Scythia északi határának
és a Dont az Etillel csak kényszerből, a két ellentétes hagyomány egyeztetésének kényszeréből
tekinti azonosnak. A XIV. századi krónikaszerkesztés pedig az Etil-Don folyót egyenesen
Scythia nyugati határának tette meg, de mivel a besenyőket és a fehér kunokat attól keletre írta
le, így a kijövetel keleti majd északi irányban történt. „A problémát tehát ennek a Scythia-leírásnak a szerzője sem tudta tökéletesen megoldani..."43
A történészek és filológusok már régen felfigyeltek arra, hogy az Anonymus által leírt hon
foglalás útvonala és Julianus utazása között hasonlóság figyelhető meg. (Ennek az itt mellő
zendő Anonymus-kérdés szempontjából is nagy jelentősége van, hiszen a IV. Béla-pártiak érv
rendszerében döntő Julianus utazásának, mint a Gesta keletkezése terminus post quemjének
39
40
41
János,
42
43
44

SS 1. k. 41-42. o., a fordításban Pais D. munkáját követtük.
Uo. 34-37. o.
Harmattá János: Anonymus. 206-207. o. A honfoglaláskori földrajzi viszonyokra 1. Györffy György, Benkő Loránd, Harmattá
Ligeti Lajos tanulmányait: Magyar Nyelv 80 (1984) 385-431. o. és 81 (1985) 1-19. o.
SS 1. k. 146. o.; Harmattá János: i. m. 207-209. o. A fordítás B o Ilók János műve: A magyar középkor irodalma. (22. jegyz.)
Harmattá János: i. m. 207-209. o.
L.: Domanovszky Sándor, Tóth Zoltán stb. idézett munkáit.
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értékelése.) 5 A kérdés annyi: Anonymus újszerű ismeretei az őshazáról és a honfoglalók útvo
naláról feltételezik-e a Julianus-féle utazás eredményeinek az ismeretét? Ennek filológiai vetü
lete a Ricardus-jelentés és Anonymus Gestájának az egybevetése. Ezzel kapcsolatban általában
végletes eredmények születnek, vagy elismerve, vagy tagadva a kapcsolatot.46 A probléma nézetem szerint - azért nem nyerhet meggyőző megoldást, mert a rendelkezésre álló szövegek
alapján egyszerűen nem is tisztázható. így Horváth János feltételezi, hogy Julianusék már az
indulás előtt kézbe vehették a Gestát, míg Harmattá János a különbözések alapján ezt katego
rikusan tagadja, és a Scythia-részlet megíráshoz szükségesnek tartja ajulianus-utazás befejező
dését.47
Érdemes felidézni a Ricardus jelentés ide vonatkozó szövegét:48 „A keresztény magyarok
történeteiben azt találták, hogy van egy másik, nagyobb Magyarország, ahonnan a hét vezér
népével együtt kiköltözött, hogy lakóhelyet keressen magának, minthogy földjük a lakók
sokaságát eltartani nem tudta. Miután sok országon áthaladtak és pusztítottak, végül elérkez
tek arra a földre, melyet most Magyarországnak neveznek, akkor pedig a rómaiak legelőjének
mondottak. Ezt választották maguknak lakóhelyül a többi földek közül, meghódítván a népe
ket, amelyek akkor itt laktak... Annyit tudtak meg a régiek írásaiból, hogy keleten laknak, de
hogy hol vannak, nem is sejtették." Az összehasonlítás alapvető problémája, hogy Ricardusnak
nem kellett szó szerint idéznie az általa hallott, vagy olvasott forrásból, akár helyet kapott
Anonymus Gestája (vagy annak egy ma már elveszett forrása) az emlegetett történeti művek
között, akár nem. így nem tekinthetjük döntő érvnek, hogy Anonymusnál nem fordul elő
Ungaria maior fogalma, (más hazai krónikákban sem fordul elő) vagy, hogy a Ricardus-szöveg
„duces" terminusa helyett nála „principales persone"-t találunk. Anonymus eltérő őshaza
elképzeléseinek a felismerésével pedig magunk is elgondolkozhatunk azon, mennyire nyújtott,
vagy nyújthatott pontos eligazítást, ha a középkori magyar krónikások generációi hasztalan
igyekeztek valamiféle logikai és földrajzi rendet teremteni az Anonymus hagyományozta ván
dorlás útvonalában és az őshaza határaiban. Bizony, a névtelen szerző művének ismeretében
sem írhatták volna másképpen, mint „keleten laknak, de hogy hol vannak, nem is sejtették".
Megfordítva, Julianus útja eredményeinek ismeretében Anonymus is fogalmazhatott volna
határozottabban és egyértelműbben ! Nem is szólva arról, hogy a Ricardus-szöveg és a Gesta
közötti - valóban árnyalatnyi - szövegpárhuzamokat már Hóman Bálint és Deér József
45 így pl. Szegfű László még 1988-ban is IV. Béla mellett érvelt egy könyvismertetésében: Irodalomtörténet 69 (1987-88) 330. o.
46 Györffy György 1948-ban elfogadta, hogy Anonymus műve még a Riccardus jelentés előtt született és a jelentésben említett
„Gesta Hungarorum" között lehetett, majd a napkelet felfedezése c. művében (Bp., 1965. 223. o.) már nem vallotta ezt a nézetét.
Hasonlóképpen Krista Gyula sem sorolja a Riccardus jelentés forrásai közé Anonymust, sőt éppen ez az egyik érve egy önálló, de elve
szett krónikaszerkesztésre: Egy 1235 körüli Gesta Ungarorum körvonalairól (Riccardus és Albericus tanúsága): In: Középkori kút
főink kritikus kérdései, 38. jegyz., a kérdés bibliográfiájára uo. 229-230. o. Ugyanakkor Horváth János meggyőzőnek érzi az Anonymus
és Riccardus közötti stiláris egyezéseket „az Otijelentés forrása itt - a szoros szövegérintkezés folytán - aligha lehetett más, mint
Anonymus szövege". Anonymus és a Kassai Kódex. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései, id. h. 93. o.
47 Harmatta János: Anonymus. 219-220. o.
48 SS 2. k. 535. o., a fordítás Györffy György munkája: Julianus barát és.napkelet felfedezése. Bp., 1986. 61. o. („Inventum fuit in
Gestis Ungarorum christianorum, quod esset alia Ungaria maior, de qua Septem duces cum populis suis egressi fuerant, ut habitandi
quererent sibi locum, eo quod terra ipsorum multitudinem inhabitantium sustinere non posset; qui cum multa régna pertransissent et destruxissent, tandem venerum in terram, que nunc Ungaria dicitur, tune vero dicebatur pascua Romanorum, quam ad inhabitandum pre cete
ris elegerunt, subiectis sibi populis, qui tune habitabant ibidem... Sciebant per scripta antiquorum, quod ad orientem essent; ubi essent,
penitus ignorabant. ")
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rendszerezték tanulmányaikban.49 Lássunk néhányat: Gesta 1. fejezet: „terra... multitudinem
populorum... nec alere sufficiebat...", 9. fejezet: „terra Pannonié pascua Romanorum dicitur",
1. fejezet: „Dentu Moger... versus orientem" stb.
Ezek alapján - sfigyelembevéve az Anonymus-kutatás eredményeit is, melyek a szerzőt az
Aranybulla időpontja elé helyezik50 - valószínűnek tartható, hogy Anonymus már Julianus
útja előtt tudomást szerezhetett a magyar őshaza egy másik hagyományáról, illetve a vándorlá
sukat regisztráló oroszföldi írásos feljegyzésekről. Ennek a lehetőségnek Horváth János szen
telt egy részletes fejtegetést 1974-es Anonymus-tanulmányában.51 Többek között itt arra is
utal, hogy az oroszföldi hagyomány, földrajzi nevek mellett az Anonymus által megörökített,
Kijevnél csatlakozó, kumánokként említett népesség - talán kavarok - őrizhette meg saját
északi bevonulásának emlékét.52 Julianusék azonban, mint tudjuk, rossz irányba indultak, talán
a hazai történeti hagyomány, esetleg éppen Anonymus kétértelmű adatai alapján, s csak
később fordultak észak felé, amit esetieg megtehettek a Gesta ismeretében és hatására is. Julia
nusék útvonalválasztása egyúttal jól mutatja, hogy az északi és déli őshaza-felfogás közül a klasszikus szerzők ismereteivel is egyező - délit tartották hihetőbbnek, és valószínűleg ez is
lehetett egészen Anonymus koráig az általánosan elfogadott. Magától adódik a kérdés: állha
tott-e fenn kapcsolat a honfoglalás északi és déli hagyománya, illetve az északi és déli őshaza
kép között? Véleményünk szerint igen. Anonymus művéből is kitűnik, hogy míg az őshazáról
igen homályos elképzelése van, addig a vándorlás útvonalát sokkal avatottabban rekonstruálja.
Úgy tűnik, az oroszföldi adatok - mindenekelőtt Kijev említése - gondolkoztathatták el, s
indították egy hozzájuk illő őshaza-kép megalkotására. Ebben esetieg támogatták további szó
beli információk a messze élő magyarok létéről, ami azonban bizonyíthatatlan. Tehát azoknak
a korábbi történészeknek is igazuk van - Domanovszky Sándor, Tóth Zoltán stb. -, akikjulianus kora újszerű ismereteinek hatását vélik felfedezni a Gestában, de helyesebb ezt nem Julianus nevéhez kötni.53
Anonymus forrásairól azonban többet is tudunk mondani. Oroszföldi értesülései lehetséges
forrásául már Bél Mátyás az Orosz évkönyveket jelölte meg.54 Ez a feltevés ajulianus-féle uta
zás és az Anonymus Gestája körüli datálási nehézséget is megoldaná, hiszen az Evkönyvek
magyarokra vonatkozó részeinek közvetlen, vagy inkább közvetett ismeretében a Gestát meg
nyugtató módon datálhatjuk Julianus visszatérésének az időpontja elé.

49 Hóman Bálint: A Szent László kori Gesta. 33-34. o. (5. jegyz.); Deér József: Szkitia. 260-262. o. (38. jegyz.)
50 Csak a legfontosabbakat: Szilágyi Loránd: Az Anonymus-kérdés revíziója. — Századok 71 (1937) 1-54; 136-202. o.; Horváth
János: P. mester és műve. = Irodalomtörténeti Közlemények 70 (1966) 1-53, 261-282. o.; Györffy György: Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. In: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp., 1988. 28-52. o. (Először Itk 1A, 1970 1-13. o.); Kristó
Gyula: Szempontok Anonymus Gestájának megítéléséhez. In: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. 369-403. o. (Először: Acta
Univ. Szeged. Acta Historica. 66, 1979 45-57. o.)
51 Horváth János: Anonymus és a Kassai Kódex. (38. jegyz.) 86-95. o.
52 Uo.
53 Domanovszkyra 1. 4. jegyz.; Tóth Zoltán: A vereckei hagyomány. (17. jegyz.)
54 Bél Mátyás: Praefatio. In: Schwandtner, Johannes Georg: Scriptores rerum Hungaricarum. 1. k. X. o. „... existimo,... quaeignorata
fuere chronicis Hungáriáé, ex Russorum eum annalibus fuisse mutatum" Röviden említi Pais Dezső a Scriptores jegyzeteiben az Orosz
évkönyveket: SS 1. k. 98. o.
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Az Orosz évkönyvek - kétségkívül néhány éves csúszással - a 898. évnél említik a vonuló
magyarokat.55 Fordításban ez a következő: „Vonultak a magyarok Kijev mellett a hegyen, ame
lyet ma ugornak neveznek. Megérkezvén a Dneprhez, megállottak sátraikkal, mert úgy vándo
roltak mint im'a polovcik. Megjővén kelet felől és átvergődvén a nagy hegyeken, melyek
magyar hegyeknek neveztettek el, hadakozni kezdtek az ott élő volochokkal és slovenekkel.
Előbb ugyanis slovenek éltek ottan és a volochok elfoglalták a sloven földet, azután meg a
magyarok elűzték a volochokat..."
Lényegesnek tartjuk, hogy ebben a részletben két fontos, Anonymusnál is szerepet kapó
helynév fordul elő: Kijev, a Dnyeper folyó; s talán a polovecek előfordulása kapcsolatba hoz
ható a Kijevnél csatlakozó kumánokkal. Még érdekesebb -s erre elsőként Tóth Zoltán lett
figyelmes -56, hogy az Évkönyvek a bolgár-magyar háborút 902-re teszik, amiből logikusan
következik Anonymus - egyébként teljesen légből kapottnak tűnő - 903. éve a honfoglalásra.
Az Evkönyvek egyébként ezt inkább már a magyar kalandozásokhoz kapcsolják, így Anony
mus eljárásában - hogy ő nem így járt el - felfedezhető a magyar honfoglalást valóban meg
előző bolgár-magyar háborúság emlékezete. Az Evkönyvek, mint látjuk, a vlachokat is emle
getik, amiről Gyóni Mátyás alapvető tanulmányának köszönhetően tudjuk, hogy az a frank
birodalom alattvalóinak a megnevezése lehetett.57 Anonymus a kozárok nevéről, akiket Gestájában Ménmaróthoz társít, hasonlóképpen az Evkönyvekből is tudomást szerezhetett.58
5. Az útirány problémája
A magyarok vándorlás során követett útirányának az elemzésében nehezebb helyzetben
vagyunk. Az említett földrajzi nevek közül figyelmet érdemel Szuzdál neve. Erről már Domanovszky Sándor részletesebben értekezett, megállapítva, hogy ez Anonymusnak lehet az újí
tása. Mindenesetre a név ismerete nem nyúlhat vissza nagy régiségre, mivel Szuzdál vidékét az
1130-as és 70-es évek között népesítették be.59

55 Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Bp., 1916. 41. o. A kérdéskör újabb irodalmát felsorolja Krista Gyula:
Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál. In: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. 498-511. o.
56 Tóth Zoltán: A vereckei honfoglalás. 66. o.
57 Gyóni Mátyás: Les Voloches des Annales primitives de Kiev. = Études Slaves et Roumaines 2 (1949) 57-92. o.
Itt érdemes megjegyezni, hogy érdekes egyezések vannak a Nibelung ének és a magyar történeti hagyomány között. Attila népei
között említi ugyanis az oroszokat, görögöket, vlachokat, lengyeleket, a nyilazó besenyőket s velük kapcsolatban Kijev nevét is
megőrzi. (1339-40) Erre 1. Hóman Bálint: X. és XI. századi történeti elemek a Nibelung énekben. In: Történetírás és forráskritika. Bp.,
1938. 317-319. o. (Először Egyetemes Philológiai Közlöny 47, 1923 44-78. o.) és Simon V. Péter: A Nibelung ének magyar
vonatkozásai. —Századok

112 (1978) 308-309. o. Mivel az ének keletkezését a XII. század második felére, ill. 1200 körűire teszik, így

lényeges támpontot kapunk pl. Kijev nevének Anonymus előtti, ill. vele egykorú ismeretére. Ez véleményünk szerint nem az ősgesztára megy vissza, mint Hóman és Simon vélik.
58 Az Anonymusnál és az Evkönyvekben szereplő vlachokról legutóbb Kristó Gyula értekezett részletesen: Rómaiak és vlachok
Nyesztornál és Anonymusnál. In: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. 132-207. o. (Első megj. Századok 112, 1978. 623-658).
Ebben osztja Gyóni Mátyás következtetését, de elveti, hogy Anonymus értesüléseit az Orosz évkönyvekből merítette volna.
508-509. o. a jegyzetekben, 166. o. Hivatkozik Iglói Endre: Az orosz őskrónika magyar vonatkozású helyeiről c. munkájára.

=Acta

Univ. Debreceniensis 5 (1958) 47-80. o. Iglói azonban csak Györffy azon véleményét cáfolja, hogy a magyar ősgeszta is tartalmazhatta
már a vlach elnevezést, s hogy ennek forrása lett volna az Orosz évkönyvek. {Györffy György: Krónikáink. 149. o.)
59 Domanovszky Sándor: Anonymus és a II. Géza korabeli Gesta. — Századok 67 (1933) 54. o.

- 14 -

Az Anonymus által feltételezett s a baskiriai őshazának megfelelő útvonal a következő: (7.
fej.)60: „Hetumoger... egressi sunt de terra Scithia... in Rusciam, que Susudal vocatur, venerunt... terram interverunt Ruscie, que vocatur Susudal." (8. fej.): „Postquam ad partes Rutenorum pervenerunt... usque ad civitatem Kyeu transierunt et dum per civitatem Kyeu tran
sissent, fluvium Deneper transnavigando voluerunt regnum Rutenorum sibi subiugare.", mi
után már csak Lodoméria és Halics választja el őket a Kárpátoktól. Itt kell emlékeztetnünk rá,
hogy Szuzdál neve Oroszországra (Ruscia) utaló értelmező, s nem konkrétan Szuzdál városát
jelenti.61
Györffy György 1948-as krónikatanulmányában részletesen egybevetette Kézai és Anony
mus útvonalait.62 A krónikaszerkesztés 8. fejezetében: Bessi, Cumani Albi, Susdali, Rutheni,
Nigri Cuni; majd a 26. fejezetében: Bessi, Cumani Albi, Susdalia, Civitas Kiev. Kézai króniká
jának 8. fejezetében: Bessi, Comani Albi, Sosdalia, Ruthenia, Nigri Comani; és 25. fejezetében:
Bessi, Cumani Albi, Civitas Kiev. A következtetést is levonta Györffy: tekintettel arra, hogy
Anonymusnál a Ruscia=Szuzdál, Kiev, Ruthenia, Halics útvonal szerepel, a többi népnév
említésének Anonymustól függeden hagyománynak kell lennie, azaz a krónikákban szereplő
besenyők, kunok (fehér, fekete) egy nála korábbi hagyomány maradványai lehetnek. Ennek
eredménye, hogy a krónikákban a hunoknak és magyaroknak megadott útiránya „földrajzi
szemmel nézve képtelenség". Györffy feltételezése szerint a régebbi hagyomány által rögzített
történeti-földrajzi kép a XI. század közepének felel meg. Mi pedig hozzátehetjük, minden
bizonnyal ez az útirány társulhatott az erdélyi bejövetel hagyományához.
6. További bizonyíték a kettős hagyományhoz: Álmos
Györffy György idézett krónikatanulmányában Álmos megölését is - joggal - a magyar tör
téneti hagyomány ősi rétegéhez sorolja.63 A krónikaszerkesztés a 28. fejezetben beszéli el
Álmos történetét:64 „Huius autem páter Almus in patria Erdelw occisus est, non enim potuit
in Pannoniam introire." („Apját, Almost pedig az erdélyi hazában megölték, nem mehetett be
ugyanis Pannóniába.") Majd a szöveg a következő mondatokban szól az erdélyi megpihenésről
és Kusid követküldéséről Szvatoplukhoz. Györffy szerint is ennek a krónikás-elbeszélésnek a
lecsapódása Anonymusnál az ungi időzés és a Salanushoz való követküldés, Almost azonban
nem említi itt Anonymus.65 Az átvétel iránya a krónikaszerkesztés 28. fejezetében megőrzött
szöveghagyomány és Anonymus 14., 10., 11. fejezetei között filológiailag is valószínűsíthető.
Egyfelől a krónikás híradást Anonymus szegényítette („herba periorum ponens in utrem",
„aurum Arabiae" elhagyása), másfelől azt - módszerének megfelelően - több helyen is haszno
sította művében. Györffy György 1948-as megállapításaival egyetértően mondhatjuk, hogy az
átadó fél - eltekintve a ló ajándékozástól - a krónikaszerkesztményben, vagy annak egy ma

60
61
62
63
64
65

SS 1. k.
Györffy
Györffy
Györffy
SS 1. k.
Györffy

41-44. o.
György: Krónikáink. (7. jegyz.) 88-89. o.
György: Krónikáink. (7. jegyz.) 88-89. o. íd. h. 89. o.
György: Krónikáink. (7. jegyz.) 93-94. o.
287-288. o.
György: Krónikáink. 93-95. o.
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már ismeretien változatában megőrzött szöveghagyomány volt. Anonymus talán azért is
mellőzte Almos megölésének a leírását, mivel az eseménynek a krónikák által Erdélyben való
lokalizálásával nem tudott mit kezdeni, sőt kiáltó és feloldhatatlan ellentétben állt leírásával.
Almos megölése történetének egy kései feltűnése a XV. századi ferences hitszónok, Laskai
Osvát Szent István prédikációiban található meg. Azonos értelemben szól mindkét sermóban
Álmosról, így csak a 76.-at idézzük:67 „Somnus enim Ungarico idiomate Alom dicitur et inde
Almas vocatus extitit, qui copiosa multitudine Hunorum secunda vice egressus in Pannoniam
et prope Tituliam occisus est, qui genuerat Arpád et iste fuit primus dux." („Az álmot ugyanis
magyarul álomnak mondják és Almosnak nevezték azt is, aki a hunok nagyszámú sokaságával
másodszor is kivonult Pannoniába és Titel mellett megölték, s aki nemzette Árpádot, aki az
első fejedelem lett.") Magyarázatképpen kétféle lehetőségünk adódik: Laskai vagy Anonymust
is hasznosítva írja le a Titel helynevet, vagy egy olyan, egyébként mára fenn nem maradt
hagyományból merített, ami Titelnek juttatott valamiféle szerepet a honfoglalásban, s ez eset
ben Anonymus sem tette meg alaptalanul Salanust titeli fejedelemnek. Az első esetben is érde
kes, hogy Laskai, az anonymusi logikával szakítva, nem Ungnál végez Álmossal, amit csak úgy
lehet megmagyarázni, hogy a ferences szerző is tudott egy, az Ungnál sokkal délebbi honfogla
lás hagyományának - és hitelt is adott annak.
Csak zárójelben térünk ki arra, hogy Almos halálánakrituálisgyilkosságként való magyará
zatával óvatosabban kellene bánni.68 A latin szöveg „occisus est" megfogalmazása csak az erő
szakos haláleset egyszerű regisztrálása, aminek az okát nyitva hagyja, de semmiféle utalást nem
tesz valamiféle rituális okra. Álmosnak harcban való elestére is maradt forrás, igaz kései.
Unrest írja le, hogy a Pannoniába való benyomulás közben oroszok(?) és vlachok áldozata
lett.69 A vlachok emlegetése összhangban áll az unresti szöveg által követett szemlélettel, ami
Erdélyen át vezette a magyar honfoglalókat: „Árpad vater wart am ein zug gen Pannónia von
den Rewssn und Walachen erslagn."
7. A honfoglaláskori harcok
A korábbi fejezetek eredményeinek megfelelően más és más harcok képét kellene találnunk
az északi és déli honfoglalók esetében. így is van. A krónikaszerkesztésben az erdélyi bejövetel
hez csadakozó honfoglalás esetében, a 28. fejezetben a következőket találjuk: megpihenés
Erdélyben, Kusid követként való menesztése Szvatoplukhoz, fehér ló monda, Duna melletti
66 Az ajándékküldés irodalmi előképeihez való viszonyt még korántsem sikerült tisztázni. Ehhez hasonlók Anonymus forrásaiban
is előfordulnak (História Alexandri Magni-Historia de preliis; Excidium Troiae), mint már Marczali Henrikfigyelmeztetettrá. In.
Egyetemes Philologiai Közlöny (1877) 367. o., vagy Borzsák István: Kicsiny a bors de erős. — Magyar Nyelv 49 (1953) 105-108. o. Frappáns
az Excidium Troiae részlet: „electi sunt centum viri magni prudentes ducentes secum quod Enee Offerent centum equos albos cum sellis aureis et frenis", ám Anonymusnál való ismeretére leginkább a „prudens" jelző előfordulása mutat (14. fej.) 1. Excidium Troiae. (Ed.
E. Bagby Atwood-V. K. Whitaker) Cambridge, Mass. 1944. 49. o. A fehér ló monda legutóbbi áttekintése: Szegfű László: Equus fabulosus. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla születésnapjára. Szeged, 1989. 31-46. o.
67 Laskai Osvát: Biga salutis. (Inc. 1030.) Idézi már Tóth Zoltán is: A vereckei hagyomány. 59. o.
68 Az ősforrás maga Ipoly Arnold: Magyar Mythologia. Pest, 1854. (reprint) 166., 524. o. „Nyilván ismét mély mythosi vonás, mint
a seregei előtt eltűnő Romulus, vagy a bibliai vezérlő Mojsesrőli kép". Még igen mértéktartóan fogalmaz Györffy György a kérdésről:
Krónikáink. 93. o.
69 Unrest kiadása, 355. o. 1. a 30. jegyzetet!
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győztes ütközet.70 Ezzel szemben az egyeztető jellegű 23. fejezetben a hegyeken való átkelést
és Szvatopluk legyőzését szoros egymásutánban meséli el a krónikás.71 A szöveg nyilvánvalóan
tud a 28. fejezetben leírt, Árpád és Szvatopluk közötti hosszadalmas tárgyalásokról („muneribus variis explorantes, bractando diversis sermonibus"), de azokat tömören összefoglalja.
Lényeges, hogy a 23. fejezet megadja az ütközet pontos helyét, mégpedig északon, Tata kör
nyékén. Ez a hagyomány határozottan morvának (marót) tudja Szvatoplukot, ami kiderül a
Képes Krónika-féle változatban a fejezet végéhez csatolt magyarázkodásból: megengedi a
lehetőségét, hogy a magyarok a honfoglalás idején nem Szvatoplukot, hanem Marótot találták
Pannoniában.72 Külön érdekessége a részletnek, hogy Marótot „nomine maior"-nak nevezi,
ami - minden valószínűség szerint öntudatlan, de sokatmondó - párhuzama Anonymus Mén
marót említésének. Mióta a magyar kutatás számára ismert a „mén" szó jelentése ( = nagy, régi,
elmúlt),73 biztosra vehetjük, hogy ebben az esetben is a nagy morva állam megszemélyesítésé
vel állunk szembe.
Igazat adhatunk Váczy Péternek és Vékony Gábornak: a morva állam azáltal lett nagy, hogy
a magyarok elfoglalták. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Nagymorávia megnevezést nem
csak a bizánci források, hanem - bár nem tudatosan - a magyarországiak is megőrizték. A
hazai, elsősorban nyelvészeti kutatás egyébként már kiderítette, hogy Szvatopluk nevének az
előfordulása - néhány kivétel: Képes Krónika, 122., 140. fej. - a forrásokban, így a 23. és 28.
fejezetekben is, nyelvészeti szempontból kései, valószínűleg valamelyik jól értesült külföldi for
rás alapján történhetett. így válhatott a morvák legnagyobb hírű történeti alakja a honfoglalók
fő ellenségévé, bár 895-re már halott volt. Szvatopluk nevének krónikás előfordulásai ugyanak
kor magyarázatot kínálnak egy eddig megoldatlan problémára, hogy tudniillik hogyan értel
mezhető Szvatopluk lengyelföldi eredete, s az hogy leigázta Bractat. Ennek oka talán a 122. és
140. fejezetben szereplő azonos nevű morva herceg és a morva vezér alakjának az összeolva
dása lehet. Nem zárható ki, hogy éppen a krónikaszerkesztésben előforduló információk alap
ján bővítették - nem nagy történeti érzékkel - a morva vezér életrajzát. Reá illik ugyanis, hogy
szoros lengyel kapcsolatokkal rendelkezett és - miként a 140. fejezetben olvasható - elfoglalta
Prágát. (A földrajzi szótárak számontartják a Braga változatot is!)74
A két krónikafejezetben - 23. és 28. - lényeges az azonosság: az ellenfelek a morvák voltak,
de a különbség is az ütközet lokalizálásában. Úgy látszik, hogy a honfoglalással járó harcok
földrajzi elhelyezésére is hatással volt a bejövetel irányának két, egymásnak kifejezetten ellent
mondó hagyománya. (Csak megjegyezzük, Kézai a krónikaszerkesztés 23. fejezetét követte.)

70 SS 1. k. 287-288. o.
71 Uo. 280-282. o.
72 Uo. 282. o.
73 Vékony Gábor: A morvák „birodalma" és Váczy Péter: Hogyan lett Moráviából „Nagy -Morva". = História 8 (1986) 11-13.,
14-17. o.
74 Melich János: Szvatopluk. = Magyar Nyelv 18 (1922) 110-114. o. Fauler Szvatopluk lengyel voltát a nevéből kiemelhető „to
polug" - polyák, lengyel szóelemmel véli magyarázni. A magyar honfoglalás kútfői. Bp., 1900. 408. o. Gyö'rffy György Bactrát a Nagy
Sándor mondakörrel hozza kapcsolatba Die Erinnerung an das Grossmährische in der mittelalterlichen Ungarns. — Acta Archeologica
17 (1965) 41-45. o. A „Poloniá"-t a „Pannónia" szóból származtatja C. A. Macartney: Studies on the Earliest Hungarian Historical
Sources. VI-VII. Oxford, 1951. 110., 128. o.
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Q

Találunk-e Anonymusnál ebben a vonatkozásban említésre méltót? Igen, mégpedig abban,
hogy Anonymus is elmeséli a fehér ló mondát, de feltűnő módon többször, Salanus és Mén
marót esetében külön-külön. Ebben mindenesetre megmutatkozik valami halvány visszfénye
annak, hogy a Névtelennek tudomása volt a monda és Ménmarót szoros kapcsolatáról, külön
ben - s műve logikája ezt diktálná - elég lett volna a bolgár vezérrel kapcsolatban megemlíte
nie.75 A korábbi hagyomány ismeretéről tanúskodik a leírásában az ungi pihenő és a követkül
dés is - mint már korábban utaltunk rá. Koncepcionálisan az egyeztető törekvés bizonyítéka
lehet, hogy Salanus „dux Titulensis" már a vereckei átkelés után megjelenik a műben - hozzá
küldik a követeket -, ami nem más, mint a déli szláv uralmi terület messze északra vetítése.
(Anonymus persze tud a Nyitra környéki szlávokról is, de jellemző módon a fő küzdelmekkel
- Salanus, Ménmarót - nem hozza kapcsolatba őket.)
Nehezen megválaszolható, hogy Anonymus miért a bolgárokat tette meg a magyarok fő
ellenfeleivé. Talán a déli bejövetel hagyományának szívóssága miatt, talán mert tudomása volt
a IX-XI. századi déli irányú magyar hadjáratokról. Most csak utalunk a hazai Anonymus-kutatás válaszaira a Gestában szereplő népekkel kapcsolatban.7 Hasonlóképpen a krónikaszerkesz
tés 23. fejezetében leírt népek sora sem sokkal hiteltérdemlőbb a Névtelen művében szereplő
kénél. A 23- fejezetben szerepelnek:77 Sclavi, Greci, Vlachi, Teutonici, Messiani (Moesiabeliek). Ezek az etnikumok és népek is inkább a krónikába való bejegyzésük időpontjára nézve
irányadóak, mint a honfoglalás körüli viszonyokra. Figyelmet érdemel azonban a Képes krónika-beli változat - egyébként kétségkívül zavaros leírásában - Szvatopluk említésnél az a körül
mény, hogy „Bulgaris Messianisque imperabat." A bolgárok és moesiaiak említése igen régies
nek tűnik, azonban a megjegyzésnek csakis akkor van értelme, ha Szvatoplukot, illetve a
magyar honfoglalással szembeszálló morva uralmat az általában elfogadottnál délebbre helyezzük.78
A probléma lényege a következő: miként egyeztethető egy erdélyi honfoglalás-hagyomány
és a morvákkal való szembeszállás, megütközés? Amíg az ütközetet a Tata környékére helyező
felfogás a morvák északibb, felvidéki elhelyezkedését vélelmezi, addig ennek a másik hagyo
mány ellentmondani látszik. Úgy tűnik, az erdélyi út hagyománya a Nagymoráviát délebbre
helyező történészeket látszik támogatni, azokat, akik Szvatopluk országát a Száva magassá
gába, vagy annak a környékén valószínűsítik. (Nem feladatunk a déli Moravia fekvése körüli
vitákat áttekinteni, ennek jelen dolgozat szempontjából nincs is jelentősége.)79 A Nagymorá
viát délebbre helyező elképzelés ma már nem számít újnak, még ha a kutatók egy jelentős része
75 Igaz, Ménmarót esetében nem jár sikerrel a követküldés, s az Árpád ajándékait nem viszonozza.
76 Erre 1. /. Tóth Zoltán: Tuhutum és Gelou. Hagyomány és történeti hitelesség Anonymus művében. —Századok, 79-80
(1945-46) 21-84. o.; Györffy György: Honfoglalás előtti népek és országok Anonymus Gesta Hungarorumában. In: Anonymus. Rejtély
vagy történeti forrás? Bp., 1988. 67-100. o. (Először: Ethnographia 76, 1965, 411-431. o.)
77 SS 1. k. 281. o.
78 A csehek és messianusok egymáshoz rendelése pedig kétségkívül későbbi fejlemény (v. ö. SS 1. k. 291. o., 166.) A problémára:
/. Tóth Zoltán (76. jegyz.) 52-56., 60. o.
79 így Boba Imre (Moravias's History Reconsidered. The Hague, 1971.) Szirmium vidékére, Charles R. Bowlus (Imre Boba's Recon
siderations of Moravia's Early History and Arnulf of Carinthia's Ostpolitik, 887-892.=- Speculum 62, 1987, 552-574. o.) Karintiától
dél-keletre, Senga Torn (Moravia bukása és a honfoglaló magyarok. — Századok 117, 1983, 307-343. o.) a Duna-Tisza közére, hogy
csak néhány nézetet említsünk. A Nagy-Moráviára vonatkozó források kiadása: Magnae Moraviae fontes historici. I-V. Pragae-Brunae, 1966.
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el is utasítja. Mindenesetre e felfogás a hazai történeti szakirodalomban is helyet kapott, ami
nek során az áttörést Kristó Gyula általi elfogadása jelentette.80 Jelen dolgozatunkban nem
érezzük szükségesnek a nézetet támogató legfőbb érvek megismétlését, tény viszont, hogy
ezek elsősorban a korabeli, hitelt érdemlő forrásokon, így Konstantin bizánci császár, az ún.
Bajor Geográfus és a magyar vonatkozású ószláv források - így a Naum-életírás - adatain ala
pulnak.81 A szakirodalomból különösen meggyőzőek Charles Bowlusnak a morvaellenes had
járatok itineráriumiai alapján levont, s a nézetet támogató következtetései.82 Véleményünk sze
rint a fenti nézet teljes összhangban áll a krónikaszerkesztés 28. fejezetével, s egyúttal érthetővé
teszi a 23. fejezet egyébként értelmezhetetlen részletét, hogy tudniillik Szvatopluk a bolgáro
kon és moesiaikon uralkodott.
Az erdélyi bejövetel útvonalának pontosítása már nem a filológia feladata. Valóban bizony
talan, hogy mit érthettek az „erdőelvére" érkezés alatt a X-XI. században, amikor még nem is
létezett, vagy csak formálódóban volt a későbbi erdélyi terület világi-egyházi igazgatása; annyi
bizonyos, hogy élesen elkülönítették a későbbi Erdélynél északabbra fekvő hágóktól és az azo
kon átvezető útvonalaktól.83 Végezetül csak utalunk rá: a források alapján nem zárható ki,
hogy a magyarok egy része a IX. században az Al-Duna felé vonult, s a - sajnos igen kevés for
rásból ismert - honfoglalást megelőző bolgár háborúk után alkalma nyílott az erdélyi, talán a
Déli-Kárpátok hágóin - vagy a Vaskapun át behatolni az új hazába.
Ezen a ponton vonhatjuk meg a filológiai és történeti elemzés tanulságát: a magyarországi
írott történeti hagyományban - mint ezt már többek között Domanovszky Sándor, Györffy
György (1948) hangsúlyozták -, az erdélyi honfoglalás rögzítése volt a korábbi, minden
bizonnyal még XI. századi, s csak később, valószínűleg a XIII. század elején fejlődött ki az
északibb, a vereckei (ungi). Ez a megfigyelés nem hasítható ki a magyar őstörténeti hagyo
mányból: az őshaza, az útvonal, a bevonulás és az első harcok koncepcionális egységet alkot
tak, amit csak a vereckei bevonulás hagyománya, illetve az ezt követő egyeztető törekvések
bontottak meg. Mi sem hiszünk az egyeden útvonalon, egyeden időpontban való beköltözés
feltételezésében. Ez mindenképpen a történelmi emlékezet és hagyomány szűrésének és torzi80 Kristó Gyula: Levedei törzsszövetségétől... (14. jegyz.) 161-164. o.
81 Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp., 1984. 30-51- o. Naum-életírásra: Király Péter: A Nauméletírás a magyarokról. = Századok 110 (1976) 842-852. o.; Kristó Gyula-H-Tóth Imre: A legrégibb Naum-legenda és a magyar honfog
lalás. — Acta Univ. Szeged. Acta Historka. 58. k. 1977. 13-19- o.; általában: Boha I. i. m. (79. jegyz.) 104-140. o.
82 Ch. R. Bowlus: Krieg und Kirche in den Südost-Grenzgrafschaften. Zusammenhänge zwischen militärischen Auseinanderset
zungen in den Marken und der Slawenmission. —Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 126 (1986) 71-92. o. és
említett tanulmánya (79. jegyz.).
83 A magyarok Al-dunai jelenlétére 1. Kristó Gyula: Levedei törzsszövetségétől... (14. jegyz.) 158., 176., 188. o. Forrásaira Király
P.: A magyarok említése a Konstantin és a Metód legendában. A Magyar Nyelvtud. Társ. kiadv. 141. Bp., 1974.; uő: Óbolgár forrás a
894-896. évi magyar-bolgár háborúról. = Századok 111 (1977); uő: A magyar-szláv kapcsolatok a honfoglalásig a szláv írott források
tükrében. =M.agyar Tudomány 25 (1980) 357-362. o.; A természetföldrajzi meggondolások eddig igen csekély szerepet játszottak a
kérdés vizsgálatában. Prinz Gyula a következőképpen fogalmazott: „Földrajzi szempontból a pusztai népeknek a Kárpátokhoz verődését két pontra viszik, Lemberghez és a Vaskapuhoz.. A Kárpátok félrenyomják az összes pusztai népeket. A kereken kétszáz kilométe
res zárt erdőövön keresztül vonuláshoz a birkanyájak számára egy hónap kevés... A Keleti-Beszkideken csak átszivárgás lehetséges
igen hosszú időtartalommal. A hódoltató hadcsapatok betörhettek itt az országba, de a nép csak a temesi kapun jöhetett, ahol az
erdőöv negyedannyi, másodsorban a Székelyföldön, a brassói kapun, ahol félannyi." Prinz Gyula: Magyar földrajz. Az államföldrajzi
kép. Bp., 1938 (?), 185-186. o.; Györffy György Prinz érvelését kategorikusan tagadja, amiből persze inkább a természetföldrajzi vizsgá
lódások további folytatása - finomítása, újraírása, ha szükséges - vonható le tanulságképpen. Magyarország története. 1/2. k. Bp.,
1984. 1626. o.; Prinz nézetét kritizálta már Glaser Lajos is. 1. Századok 74 (1940) 318-319- o.
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tásának következménye. Anonymus történeti képével kapcsolatban valóban számolni kell
azzal, hogy a tudomására juthatott egy, az erdélyi hágóknál északibb bejövetel hagyománya,
amit megerősíthettek a magyarok vándorútjáról más forrásból származó értesülései.
Érdemes átgondolni, hogy a vereckei hagyományt mennyiben indokolt Árpád nevéhez kap
csolni? Függetlenül az írásban rögzített események valóságtartalmától, amennyiben a XI. szá
zadi krónikás hagyomány az erdélyi útvonalat rögzítette, akkor adódik a következtetés, hogy a
dinasztia is azt vallhatta a magáénak, Almos és Arpád honfoglalása útvonalának, s nem
Verecke hagyományát.
Bízunk benne, hogy a filológiai kutatások jelen áttekintése, tudatosan vállalt szűk kereteivel,
része lehet a korai magyar történelem valóban komplex és interdiszciplináris megközelítésé
nek.

László

Veszprémy

THE TRADITION OF THE COURSE OF THE CONQUEST OF HUNGARY
IN OUR NARRATIVE SOURCES
Resume
It can be stated on the basis of medieval Hungarian chronicles — and this affir
mes the opinion of Sándor Domanovszky — that the primary (the first described)
course of the conquest of Hungary led through Transylvania. The Verecke Pass
(North) course was introduced by Anonymus about 1200, possibly on the basis of
the Kiev Annals or in the undeniable knowledge of certain historical traditions. Ac
cording to the alternative tradidions of the courses one can find two different desc
riptions of the country of origin in Anonymus. The philological decision for the so
uthern (Transylvanian) course can be affirmed by the facts of the Hungarian—Bul
garian wars before the conquest, by a Byzantine description which places the Mo
ravians in the South and finally by some references in certain 15th century sources
(Unrest, Laskay), though these have considerably small documentary value.

László

Veszprémy

LA TRADITION DE L'ITINÉRAIRE DE LA CONQUÊTE DE LA PATRIE
HONGROISE DANS DES SOURCES ÉPIQUES
Resümee
A la base des chroniques hongroises du moyen âge — confirmant l'opinion de
Sándor Domanovszky — on peut constater que l'itinéraire nommé transylvanien
était le premier (noté plus tôt), et plus tard, vers 1200 c'était Anonymus qui a intro
duit peut-être le premier, l'itinéraire de Verecke, de Nord, probablement à la base
des annales de Kiev et de la tradition historique.
Chez Anonymus, près des deux traditions de trajet nous trouvons également deux
descriptions de la patrie d'origine.
L'argumentation philologique près du trajet transylvanien de Sud est affirmée
par le fait des guerres hungaro—bulgares avant la conquête de la patrie hongroise,
par la description contemporaine byzantine qui pose plus sud les Moraves, battus
par les Hongrois, et par des références de certaines sources du XV e siècle (Unrest,
Laskai) — qui, naturellement, seules, n'ont que très peu de valeur documentaire.
- 20 -

László

Veszprémy

DIE ÜBERLIEFERUNG DES WANDERWEGES DER UNGARISCHEN
LANDNEHMER IN DEN UNGARISCHEN EPISCHEN QUELLEN
DES MITTELALTERS
Resümee
Aufgrund der mittelalterlichen ungarischen Chroniken kann festgestellt werden
— was die Meinung von Sándor Domanovszky erhärtet —, daß der Einwanderungweg über Siebenbürgen der primäre (zuerst aufgezeichnete) war und der nördliche
Weg durch Ver ecke später, zuerst vielleicht durch Anonymus (gegen 1200) erschien,
dem die Kiewer Jahrbücher bzw. die historiische Üiberlieferung bekannt gewesen
sein mochte. Den zweierlei Überlieferungen entsprechend sind auch zweierlei Beschreibungen über die Urheimat bei Anonymus zu finden. Der südlichere Weg über
Siebenbürgen wird philologisch durch den Fakt der ungarisch—bulgarischen Kriege
vor der ungarischen Landnahme, durch die zeitgenössische byzantinische Beschreibung, der nach die von den Ungarn besiegten Mähren weiter nach Süden beheimatet waren, ferner durch die Hinweise gewisser Quellen des 15. Jahrhunderts (Unrest, Laskai), dessen Aussagekraft an sich freilich weniger wertvoll ist, erhärtet.

Ласло Веспреми
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПУТЯХ СЛЕДОВАНИЯ
ВЕНГРОВ В ЭПОХУ ОБРЕТЕНИЯ РОДИНЫ В НАШИХ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЭПИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Резюме
Подкрепляя мнение Шандора Домановского, на основании средневековых вен
герских хроник можно установить, что так называемый трансильванский путь был
главным (ранее описанным), и позднее (примерно в 1200 году), вероятно, впервые
Безымянный писарь короля Белы — Анонимус — на основании киевских летописей
и некоторого знания исторической традиции сделал запись о северном пути черезперевал Верецке. В соответствии с традиционным представлением о двух путях сле
дования венгров у Анонимуса мы находим также и два вида описания прародины.
Филологическое заключение о существовании наряду с маршрутом через Трансильванию более южного пути подкрепляет и факт венгеро—болгарских войн, проходив
ших до обретения родины венграми, а также описания "византийского современни
ка, поместившего побежденных венграми моравов более к югу, и кроме того ссыл
ки, имеющиеся в некоторых источниках XV века (Унрешт, Лашкаи), которые, ра
зумеется могли обладать небольшой исторической достоверностью.
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HATHÁZI GÁBOR

AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAR HADSZERVEZET
N O M Á D ELEMEINEK KÉRDÉSÉHEZ"
A besenyők

Az Árpád-kori magyar hadszervezet kutatásában kiemelkedő hely illeti meg a kelet-európai
steppei övezetben élő egykorú nomád népeket. Közülük több hullámban, kisebb-nagyobb
leszakadt népcsoportok formájában, a X. század közepétől a XII. század elejéig szinte folyama
tosan áramlottak a Kárpát-medencébe a kipcsak-török nyelvű besenyők (Bečenek, Patzinak,
Bissenus). A XIII. század közepén pedig a szintén török népek kipcsak ágához tartozó kunok
(a „sápadt, halványsárga, fakó" jelentésű kun, kuman népnév változatai: Komanoi, Cumani,
Khardes, Polovci, Falben) vándoroltak be nagy tömegben Magyarországra. Ezek a hazánkba
települt nomád népcsoportok mindinkább átvéve - a pusztai lovasíjász harcművészet hagyo
mányait lassan elfelejtő - korábbi csadakozott népek (kabarok, kálizok, székelyek) addigi fel
adatait, az elkövetkező évszázadokban a királyi hadszervezet könnyűlovasságának legütőképe
sebb részét alkották.
Hadtörténeti kutatásunk gazdag adatbázison, széles körű nemzetközi kitekintésen nyugvó,
beható részelemzései révén sikerrel tisztázta e kérdéskör lovastaktikai, stratégiai vo
natkozásait1, ugyanakkor azonban soha nem törekedett igazán e segédnépek keleti harcmodo
rának természetes közegét adó életforma és műveltség, gazdasági és társadalmi háttér mélyebb
megismerésére. Vizsgálódásai során napjainkig is kevés gondot fordít azokra a helynévtudo
mány, településtörténet, régészet nyújtotta új szempontokra és lehetőségekre, melyek révén
árnyaltabb, az egykori valóságot jobban megközelítő képet alkothatna magának olyan kérdé
sekről (beköltözések időrendje, településterületek alakulása, belső autonómia és kiváltságok,
gazdasági-társadalmi háttér, anyagi kultúra változásai, feudaJizálódás és asszimiláció), melyek
kihatásaik, változásaik révén szorosan összefüggnek a hadtörténeti problémákkal (gazdasági
társadalmi háttér, autonómia és hadszervezet kapcsolata, a telepítések funkcionális és stratégiai
szerepe, az anyagi kultúra és fegyverzet kölcsönhatásai, a magyarságba való integrálódás hatása
harci értékükre).
E munka a fentiekben vázolt kérdésekre nem adhat kimerítő választ. Célja elsősorban az,
hogy az ilyen jellegű kutatások eddigi állomásait számba vegye, a máig felgyűlt ismeretanyag
alapján a fontosabb kérdéseket rendszerezze, s felhívja afigyelmetazokra a kihasználatlan kuta
tási lehetőségekre, melyek új, hasznos információkkal segíthetik a besenyők és kunok hadtör
téneti szerepének jobb megismerését.
A kézirat 1989 áprilisában került lezárásra, így az időközben megjelent besenyő tárgyú munkák legfrisebb eredményeit, adatait
nem tartalmazza: Pálóczi Horváth A.: Besenyők, kunok, jászok (Bp., 1989i); Györffy Gy.: A magyarság keleti elemei. (Bp., 1990) A
jegyzetekben alkalmazott rövidítések feloldását 1. a Függelékben!
1 A kérdéskör hadtörténeti irodalmának számbavételét, átfogó kutatástörténeti elemzését Borosy András (1962. 119-174. o.)
végezte el.
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A középkori magyar hadszervezet besenyő elemeinek
problematikus kérdései
1. A történeti kutatás helyzete, lehetőségei
A magyar hadszervezet besenyő elemeinek fénykora az Árpád-kor első felére, a XI-XII. szá
zadra esik. Hadtörténészeink szerint ebben a korszakban a székely „pásztorkatonák" mellett ők
képviselik azt az „eredeti, romlatlan" harcmodort, amely ugyan a páncélos nehézlovasság meg
jelenésével már nem tekinthető csatadöntő fegyvernemnek, de jelentősége még ekkor sem
elhanyagolható. A magyar hadvezetés képességeiket a felderítésben, az elő- és utóvédharcokban, a szárnyak biztosításában, valamint az ütközetek bevezetése terén: az ellenség hadsorainak
látszat-megfutamodásokkal, apró csatározásokkal tarkított felbomlasztásával, szétzilálásával
aknázta ki eredményesen.2 Ezt bizonyítják középkori kútfőink leírásai, melyek megemlékeznek
az 1116. évi olsavai és 1146. évi Lajta-menti ütközet besenyő harci tevékenységéről.3 III. Hen
rik német-római császár 1051. évi betörése kapcsán értesültünk arról, hogy feladatuk volt a fel
vonuló ellenség rajtaütésekkel való állandó nyugtalanítása, s esetenként a „felégetett föld" tak
tikájának alkalmazása is.4
A taktikai kérdéseken túlmenően azonban napjainkig sem tisztázott a magyarországi bese
nyők határőrző szerepének és autonómiájának kérdése. Előbbit gyakran tekintik a besenyők
fegyveres erő békeidőben mérvadó funkciójának - néhány nyugat-magyarországi településük
alapján5 - míg az utóbbit - az árpási besenyők kiváltságlevele nyomán (Sopron m., 1224)6 automatikusan kiterjesztve, egységes és statikus állapotként vonatkoztatják az országban élő
minden besenyő közösségre.7
E kissé elnagyolt „besenyő kép" népesség-, pontosabban településtörténeti irodalmunk saj
nálatos hiányaira vezethető vissza. Mert míg hazai kutatásunk a megtelepedő kunokkal kap
csolatban jelentős eredményeket mutathat fel, s a közzétett források feldolgozásában - bizo
nyos tekintetben - lehetőségeinek csaknem végső határáig jutott, addig a besenyők problema
tikájának túlnyomó hányada megválaszolatlan, és témakörök szerinti megoszlása sajátos arány
talanságokat mutat. A jó alapokat teremtő, bőséges (arab, perzsa, bizánci, orosz) forrásbázis, a
külföldi kutatás eredményein alapuló vizsgálatok révén ma még összehasonlíthatatlanul job
ban ismerjük a besenyők etnogenezisét, dél-oroszországi vándorlását (ehhez kapcsolódva
nyelvét, törzsi-társadalmi szervezetét, anyagi kultúráját), a törzsszövetség hanyatlásának folya
matát, s az összeomláshoz vezető események sorozatát: vagyis a Kárpát-medencei megtelepe-

2 Borosy A., 1962. 140., 146-147., 149-151. o.; 1985. 32-33. o.; Pálóczi Horváth A., 1988. 125. o.
3 Képes Krónika SRH. I. 435-436., 456. o.; Györffy Gy., 1940. 8-9. o. Az 1146-os Lajta-menti ütközetről Freisingi Ottó is megem
lékezik művében. {Borosy A., 1962. 146-147. o., 108. jegyzet.)
4 Képes Krónika (SRH. I. 348. c ) ; Györffy Gy., 1940. 8. o.; Pálóczi Horváth A., 1988. 125. o.
5 Kritikája, irodalma: Kniezsa L, 1937. 323-337. o.
6 Györffy Gy., 1940. 12-13. o.
7 Nagy Á., 131. o.
4
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dés előtörténetét, mint magát a magyarországi korszakot.8 Okát abban látjuk, hogy a kunok
esetében már beköltözésüktől (1239, majd 1246) kezdve jóval részletesebb, összehasonlíthatadanul gazdagabb adatmennyiség áll rendelkezésünkre.9 A kun telepítés egy időben, viszony
lag nagy, zárt tömbben, szervezett keretek közt zajlott: s erre nyilvánvalóan sokkal hangsúlyo
sabb lehetett a magyarság - forrásokban is megmutatkozó - reagálása, mint az írásbeliségünk
amúgy is egy fejledenebb, rendszertelenebb időszakában (X-XI. század) megjelenő, apró,
szétszórt, egymástól elszigetelt besenyő csoportokra. Ez az írott forrásbázis - kiegészülve, pon
tosítva, s nem egyszer helyesbítve a régészeti kutatás topográfiai és ásatási eredményeivel elégséges alapot ad a kunok társadalom-, település-, művelődéstörténeti és históriai vizsgálatá
hoz.10 Ezzel szemben a besenyőkre vonatkozó - első pillantásra éppen nem kevés - történeti
emlék a XIII. század előtt valójában néhány krónikaadatot, elszórt okleveles említést jelent.11
Éppen a számunkra legérdekesebb beköltözési folyamat, a telepítések célja és jellege, szakaszai,
majd a bekövetkező asszimilációs, feudaiizálódási időszak az, amely nem foglalható össze
folyamatos eseménytörténeti formában: hogy a kunokéhoz hasonló, részletekbe menő vizsgá
lódások lehetőségének hiányáról ne-is beszéljünk. A rendelkezésre álló források jellegéből adó
dóan (krónikáinkban főként különböző hadi események kapcsán12, a birtokadományozási
oklevelekben, periratokban többnyire egy-egy besenyő település-, hely-, vagy személynévi
említés formájában13 találunk elszórt utalásokat) besenyő kutatásunk fő tevékenységi köre
jóformán napjainkig is csupán a magyarországi csoportok számbavételére, területi elhelyezke
désére szorítkozott: ebből kísérelve meg messzebbmenő következtetéseket levonni.14
2. A besenyő határőrök problematikája
A magyarországi besenyőkről szóló forrásokat először Jerney János gyűjtötte össze.15 Anya
gát és ajerney után felmerülő adatokat Szokolay Margit kísérelte meg összefoglalni és térképre
vetíteni.16

8 A besenyők magyarországi megjelenése előtti időszakról, gazdag bibliográfiával: D. A. Rassovszky: Petchenegues, Torks et
Berendes en Russie et en Hongrie. Seminárium Kondakovianum VI. (Praha 1933.);/. Marquart: Über das Volkstum der Komanen.
Abh. d. Kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hit. Klasse, NF. XIII. (Göttingen 1914.);/. Ferent: A kunok és püspökségük.
(Bp., 1981.); Maravcsik Gy.: Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen quellen der Türkvölker. (Berlin 1958.) 87-90. o.; Ligeti L.,
362-364., 382-385., 506-511. o.; Rásonyi L., 1970. 1-26. o., 1981. 81-90. o.; Németh Gy., 1922. 219-225., 1932. 53-54. o.; Kossányi B.,
519-537. o.; Czeglédy K., 1950. 361-362., 1954. 12-45., 1956. 120-125. o.; Pletneva, Sz. A., 1958. 153-161. o.; Fedorov-Davidov, G. A.,
134-145. o.; Györffy Gy., 1940. 3-6., 40-73., 1972. 283-292., 1975. 30-31., 1984. 532., 582., 593. o.; Lükő G. 91-92. o.; Gyóni M.,
11-13., 71-75., 84-91. o.; H. Göckenjan: Hilfsvölker und Grenzwächter im mittelalterlichen Ungarn. (Wiesbaden 1972).
9 Gyárfás I, I-IV.
10 Gyárfás L, I-IV.; Kring M., 35-63., 169-188. o.; Györffy Gy., 1953 a.) 248-276. o. A régészeti megközelítés módszertani össze
foglalása: Pálóczi Horváth A., 1973. 201-209., 1975. 313-333., 1974. 244-259-, 1985. 93-104. o.; Selmeczi L., 1971. 187-197., 1986.
129-142., 1985. 79-90. o. A kérdés legfrissebb összefoglalása Pálóczi Horváth A., 1988. 141-163. o.
11 Györffy Gy., 1940. 6-40. o.; Belitzky } . , 60-62. o.; Szokolay M., 65-90. o.
12 Györffy Gy., 1940. 6-9. o.
13 Györffy Gy., 1940. 10-40. o.
14 Györffy Gy., 1940. 96-102. o., térképmelléklet; Szokolay M., 65-90. o.
15 Jerney /., 1842. 144-184., 1851. 227-270. o.
16 Szokolay M., 65-90. o.
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Amint arra Kniezsa István17 majd Györffy György18 egyaránt felhívta a figyelmet: a bese
nyők kizárólagos határőr voltának tétele ekkor születik meg. Jerney, e hatalmas gyűjtőmunkája
révén múlhatatlan érdemeket szerzett tudós módszertani tévedéseire vezethető vissza, aki Kniezsa szavaival élve - „...az oklevelekben speculatores, és saggittarii (őrök és lövérek,
lövők) néven emlegetett határőröket minden esetben székelyeknek és besenyőknek minősí
tette, tisztán azon az alapon, hogy a székelyek és a besenyők a harcban, mint saggittariusok, a
magyarság előhadát alkották, és hogy mind a székelyeket, mind a besenyőket a határőrök
között is ki lehet mutatni. A határőr-besenyő azonosítást nála még az is könnyűvé tette, hogy
ő a besenyőket a magyarokkal azonos fajú és nyelvű népnek, illetve törzsnek tekintette. Ennek
...következtében a határőrökre... vonatkozó minden adat nála a besenyők bizonyítékául
szolgál."19 A nyomdokain elinduló újabb kutatók (többek között Belitzky János, Vámos
Ferenc, Kövér Fidél József, Nagy Imre stb.) az ilyen alapon besenyőnek meghatározott határ
vidéki települések számát csak tovább növelték, különösen a Lajta-Fertő vidéki, Vulka-menti
és nyugat-soproni területeken.20 A 30-as évekre kialakult helyzetet Kniezsa csak úgy jelle
mezte, hogy „Bár a besenyő-elmélet végeredményben forrásadatokon alapszik, mai alakjában
nem egyéb, mint föltevésekre épített föltevések halmaza, amelyben a tények már úgyszólván
fel sem ismerhetők.".21 Éppen ezért Szokolay adatbázisa és összesítő térképe - amely gyakran
minden kritika nélkül, hibásan tartalmazza a fentiekben jelzett munkák adatait - csak a legna
gyobb óvatossággal kezelhető.22 „A határőröknek a besenyőkkel való azonosítása sem a törté
neti források, sem a helynevek alapján nem igazolható. Sohasem fordul elő az oklevelekben,
hogy egy bizonyos terület határőreit a szokásos speculatores, saggittarii kifejezésekkel felváltva
bisseni néven is neveznék! Pedig ha ezek a határőrök besenyők lettek volna, ez az összekeverés
aligha lehetett volna kikerülhető, hiszen a besenyők nevét és eltérő népi jellegét - mint a pre
dium bissenorum, bisseni de... stb. kifejezések tanúsítják - forrásaink eléggé kiemelik. Sőt,
éppen a predium bissenorum, Besenyő-féle helynevek bizonyítják a legvilágosabban, hogy a
besenyők ezen a vidéken más népek tömegébe ékelődve szigetet alkottak, hisz' különben nem
lett volna értelme ezt a telepet a többitől a „besenyő" jelzővel megkülönböztetni!"23
A besenyő szálláscsoportok elhelyezkedésére a legbiztosabb alapokat mindmáig Györffy
György - immár öt évtizede írott - tanulmánya adja.24 Kniezsa módszertani észrevételeiből
kiindulva, szempontjait továbbfejlesztve közel 150 magyarországi település adatait gyűjtötte
össze, elvégezve egyben a besenyőkre vonatkozó források kritikai újraközlését, tartalmi cso
portosítását. Az orientalisztika besenyő nyelvkutatási eredményeire25 alapozva - a magyar
helynevek török rétegét vizsgálva - jelentős, eddig jóformán felhasználatlan forráscsoportot

17 Kniezsa l,

1937. 325. o.

18 Györffy Gy., 1940. 6. o.
19 Kniezsa l,

1937. 324-325. o.

20 Kniezsa l,

1937. 1-4. jegyzet.

21 Kniezsa l,

1937. 323. o.

22 Szokolay M., 65-90. o.
23 Kniezsa L, 1937. 325-326. o.
24 Györffy Gy., 1940. 3-106. o.
25 Ligeti L, 362-364., 382-385., 506-511. o.; Rásonyi L. 1970. 1-26., 1981. 81-90. o.; 'Németh Gy., 1922. 219-225., 1932. 53-54. o.

- 25 -

vont be a további kutatásokba; sok újat hozva a Magyarországon előforduló besenyő törzs- és
személynevekből képzett helynevek, továbbá a besenyő eredetű földrajzi nevek2 meghatáro
zása és rendszerezése terén. Gyűjtőmunkájának egyik legfőbb tanulsága éppen az, hogy a tény
legesen határőr funkciót betöltő egységek csak elenyésző hányadát, alig 10-15%-át teszik ki a
magyarországi besenyőknek. Nyomait is csupán elszórt csoportok, magányos szállások formá
jában találjuk meg a gyepüvonalon,27 míg a legnagyobb besenyő tömbök (kemeji, sárvízi)28 az
ország belsejében találhatók. Néhány részkérdés értékelésétől eltekintve azonban a betelepülé
sek időrendi, históriai kérdéseinek tisztázására, átfogó település- és társadalomtörténeti követ
keztetések levonására - nem találván megfelelőnek erre a rendelkezésre álló forrásbázist - e
munkájában ő sem vállalkozott.29
A kutatók újabb nemzedékére váró feladatot Csorba Csaba fogalmazta meg, a Sárvíz völgye
településtörténeti összefoglalójában: „... először mégis Magyarország egyes vidékein élő besenyőség településtörténetét szükséges behatóan ismerni ahhoz, hogy - részben ennek segítsé
gével - koronkénti betelepülésük irányait és időrendjét tisztázhassuk."30 Noha az itt élő bese
nyőkre vonatkozó kitételei csupán vázlatosak, részleteiben nem kidolgozottak, hasznos impul
zusokkal gazdagítják kutatásainkat.31 A mezőföldi besenyők általa megkezdett új, régészeti
topográfiai, településtörténeti módszereken alapuló vizsgálódásait e sorok írója próbálta meg
további adatokkal, szempontokkal bővíteni.32 Egyes vonatkozásaiban kevéssé szerencsés kísér
letnek tekinthető viszont a Kemej-vidéki besenyő településtömb hasonló meggondolásból
született feldolgozása.33
Legutóbb Pálóczi Horváth András végezte el a besenyőkről szóló források és szakirodalom
összegző újraértelmezését.34 Felvetése szerint a magyarországi besenyőségnek csak töredékét
kitevő, ténylegesen határőr csoportok zömmel a hazánkba beköltöző X. századi, első hullám
hoz köthetők: ez a telepítési koncepció ugyanis jól beleillik Taksony fejedelem korának
(955-970) védelmi politikájába.35 A korábbi ellenséges besenyő-magyar kapcsolatokat már
934-ben szövetségi viszony3 váltotta fel, amikor együtt vettek részt a balkánon egy kalandozó

26 Györffy Gy., 1940. 40-95. o.
27 Besenyő Vas megyében, Pecsenyéd Sopron megyében, Fertő-vidéki csoport: Királyudvar, Legentó, Tenefalva, Köpcsény, Potfalu, Besenyő-Kuta, Villa Byssenorum Nyitra megyében, Pecsenyéd Trencsén megyében, Felsőbesenyő Bars megyében, Besenyő (Hei
dendorf) Beszterce-Naszód megyében, Olt-vidéki csoport Miklósvárszék közelében, Talmács a Vöröstorony szorosnál, Besenyő Sze
rem megyében. Györffy Gy., 1940. 102. o.
28 Györffy Gy., 1940. 16-23., 27-30. o.; Nagy A., 129-157. 0.; Csorba Cs., 56-65. o.
29 Györffy Gy., 1940. 102. o.
30 Csorba Cs., 57. o.
31 Csorba Cs., 56-65. o.
32 Hatházi G, Besenyők Fejér megyében. Kézirat.
33 Nagy Á., 129-157. o.
34 Pálóczi Horváth A., 1988. 106-130. o.
35 Pálóczi Horváth A., 1988. 126. o.
36 A magyar-besenyő közeledéshez lehet adalék Bíborbanszületett Konstantin 948-952 között született művének egyik említése,
mely szerint Gabriel klerikus egy korábbi követjárása alkalmával Bizánc nevében besenyők elleni szövetséget ajánlott fel a magyarok
nak, akik ezt elutasították. Moravcsik Gyula (Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. [Bp., 1984. ] 36-37. o., 2-5. jegyzet) és
Györffy Gy., (1975., 116-117. o., 214. jegyzet) egyaránt úgy véli, hogy erre 927 után kerülhetett sor.
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hadjáratban Bizánc ellen.37 Györffy szerint e besenyő szövetség még szorosabbá tételét jelzi P.
Magister Taksonyra vonatkozó adata, mely szerint a fejedelem a „kunok foldj érőJ^L vagyis
besenyőktől vett feleséget, egyúttal utat nyitva az első beköltözőknek is.38 A Merseburg (933)
és Augsburg (955) után megrendült ország védelmi rendszerének - a még élő nomád hagyo
mányoknak megfelelően, etnikai alapon csatlakozott népelemekből való - megerősítése érde
kében telepítették le a gyepüelvén e besenyő csoportokat.39 Györffy véleménye szerint az itt
fellelhető „Tolmács" helynevek még a besenyő törzsszövetségen belüli helyüket, eredetüket is
jelzik. Tolmács határőrök helynévi emlékei mutathatók ki Dél-Stájerországban, a leibnitzi
Mura-kanyarban (Tilmitsch), Morvaországban az Uherské Hradište feletti Morva szorosban
(Tolmačov).40 A nyugati gyepű belsőbb vonalának megerősítésére utal Anonymus azon adata,
mely szerint még Taksony házasságkötése és Thonuzóba bejövetele előtt egy besenyő csopor
tot telepítettek a Fertő-vidékre.41 A.X. században még gyepüelvének számító Dél-Erdélyben
és az Olt völgyében is jelentős besenyő telepítés nyomait találjuk (főként besenyő eredetű
hely-, víz- és egyéb földrajzi nevek formájában), feladatuk a hágók (pl.: Tolmács a Vöröstoro
nyi-szoros bejáratánál) és a hágókhoz vezetőfolyóvölgyekőrzése lehetett.42 Beköltözésük ide
jére fogódzópont lehet, hogy csak akkor kerülhetett sor erre, miután 934-ben létrejött a
magyar-besenyő szövetség.
Pálóczi Horváth András ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy tévedés lenne a X.
század közepének-végének viszonyait automatikusan átvetíteni a XI-XII. századra is, a
magyarországi besenyő jelenlét igazi virágkorára, amikor e korai és tényleges határőrtelepítések
jó része már felszámolódott.43 A korai besenyő telepekkel megerősített nyugati gyepüsáv amely eredetileg a bécsi medencén túl (Pöchlarn és Melk ekkor a legtávolabbi magyar ellenőr
zési pont) húzódott - feladására már 970 táján (karantán és osztrák határőrgrófságok megala
kulása) sor került.44 A határok keletebbre tolódásával és állandósulásával az itteni, Tolmács
helynevekhez köthető besenyőség határvédő feladata megszűnt, szállásaik az ország belsőbb
területeire kerültek (talán velük azonosíthatjuk a nyugat-dunántúli, Sopron, Győr megyei
besenyők egy részét?)45. Egyedül a P. Magisternél jelzett, Fertő-vidéki - most már „első
vonalba" kerülő - besenyő góc helyben maradására van valószínűsíthető adatunk: egy évszá
zaddal később, 1074-ben a mosoni részekre visszahúzódó Salamon (1063-1074) Zoltán vezér
besenyőivel hadakozik.46 A fentiekből kiindulva a nyugati határvédelem besenyő elemeinek X.
század végi erős megritkulására kell következtetnünk.
37 Krista Gy., 1986. 34-35.
38 Györffy Gy., 1984. 707-708. o. Szakirodalmunk a kérdést illetően megoszlik. Egyesek szerint Taksony feleségének származása s így Thonuzóbához kötődő rokoni kapcsolata - bizonyítatlan, maga az alternatíva nem elfogadható. Ligeti L., 384. o., Pálóczi Horváth
András (1988. 119-120.) ugyan lehetségesnek tartja Taksony besenyő házasságát és a kemeji besenyők vezérével való sógorságot, azon
ban a Fertőn túli, Tolmács törzshöz köthető telepítéseket ettől függetlennek tekinti. Felvetése szerint a hercegnő az egyik nyugati törzs
- valószínűleg az előkelő Javdi Erdim - vezérének lánya lehetett. (1988. 119-120. o.)
39 Pálóczi Horváth A., 1988. 126-127. o.
40 Györffy Gy., 1977. 84., 1988. 126-127. o.
41 SRH I. 113-114. o.; Györffy Gy., 1940. 7. o.
42 Györffy Gy., 1940. 35-37., 100-101. o.
43 Pálóczi Horváth A., 1988. 126-127. o.
44 Györffy Gy., 1977. 84. o.
45 Györffy Gy., 1940. 10-14. o.
46 SRH I. 395-396. o.; Györffy Gy., 1940. 8. o.
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Ugyan más körülmények hatására, de hasonló helyzet alakult ki az erdélyi végeken is. Itt az
időközben ellenségessé váló besenyő-magyar kapcsolatok - melyet az 1015. évi besenyő betö
rés is bizonyít47 - játszhattak közre abban a tendenciában, hogy a határvédelmi feladatokat szé
kely, majd az Árpád-kor későbbi szakaszában vlach és szász betelepülők vették át.48 Az itteni
besenyőség további sorsáról keveset tudunk, egyes töredékeik székelységbe való beolvadására
(pl.: a székely Jenő nem besenyő ága) vannak adataink.49
A korai településcsoportokat vizsgálva is kitűnik a besenyők kizárólagos határőrző szerepé
nek tarthatadansága. Már a X. századi besenyőség is túlnyomórészt az ország belsejében nyert
szállásterületet. Legjelentősebb, s viszonylag jól körvonalazható településtömbjük a KözépTisza-vidéken, az egykori Kemej területén (régen Heves, ma Szolnok megye) alakult ki.50
(1. térkép) Az Anonymus által megőrzött hagyomány szerint az igen előkelő besenyő nemzet
ségből származó Thonuzóba és népe még Taksony idején telepedett meg itt.51 Györffy - Tak
sony házassága kapcsán - Thonuzóbát fejedelmi rokonnak tartja, aki a besenyő hercegnő kísé
retében érkezett, mint nemzetségének tagja.32 Véleménye szerint ez a csoport is a Tolmács
törzshöz köthető, amelyet Szvjatoszlav kijevi herceg 965. évi, kazárok elleni támadása kényszerített a Kárpát-medencei beköltözésre.53 Többek által vitatott elképzelésével szemben Nagy
Árpád az - ugyancsak Szvjatoszlav-féle - bizánc elleni (969-971 ), Arkadiopolisnál kudarcot
vallott, orosz-magyar-besenyő hadivállalkozásból hazatérő magyar csapatokkal tartó besenyő
néprészt lát bennük.54
Mivel a rendszeres okleveles gyakorlat időszakára a Kemej-vidéki besenyőség, különállását
feladva, szinte teljes egészében beolvadt a környező magyarságba55, az anonymusi hagyomány
mellett csupán elszórt utalások, közvetett bizonyítékok jelzik X. századi szállásterületük meglé
tét, kiterjedését. Kutatóink ennek meghatározására - a magát Thonuzóbától származtató, első
ként a Tisza egyik fontos átkelőhelyénél, Abád révénél megszálló - Tomaj nemzetség birtokál
lományát szokták elsődlegesen alapul venni. A tiszántúli nemzetségi központ - Tomajmonostora - köré szerveződő birtoktömb az Árpád-kor végéről származó adatok szerint Besenyőte
lek, Páli (Szentgyörgy), Szentimre, Igar, Inevására, Sarud, Tinódtő, Szentjakab birtokokat fog
lalta magába.56 Óvatosságra int azonban Györffy György észrevétele, mely szerint Thonuzóba
már magyar köznép által jórészt megült földet kapott57, ráadásul az említett birtokok egy része
később (a XI-XII. század folyamán), más módon (adományozás, vásárlás, házassági kap-

47 Györffy Gy., 1977. 284. o.; Krisló Gy., 1986. 55. o.
48 Pálóczi Horváth A., 1988. 127. o.
49 Györffy Gy., 1940. 36., 1953. b. 106-107. o., 20. jegyzet.
50 Györffy Gy., 1940. 28-30., 99- o.; Nagy A., 129-157. o.
51 SRH I. 116-117. o.; Györffy Gy., 1940. 7. o.
52 Györffy Gy., 1984. 707-708. o.
53 Györffy Gy., 1987 b. 47. o.
54 Nagy Á., 131. o.; Gyónt M., 11. o.
55 Györffy Gy., 1940. 99. o.
56 Györffy Gy., 1987 b. 47. o., 59. jegyzet; Pálóczi Horváth A., 1988. 127-128. o.; további változata: Nagy A., 134-135. o., 1. térkép.
57 Györffy Gy., 1987 b. 47. o.
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1. térkép. Az Árpád-kori Heves megye besenyők lakta részlete (Györffy György)

csőlátók) is a nemzetség kezére juthatott.58 Ezt figyelembe véve nem tarthatjuk a birtokok
mindegyikét besenyő eredetűnek. Egyértelmű szétválasztásuk megfelelő adatok hiányában
még várat magára.
Mivel a forráslehetőségek többnyire ingatag alapokon nyugvó feltételezéseket engednek
meg, a Kemej-vidéki besenyők katonai funkciójának megítélésében erősen megoszlanak a
tudományos vélemények.
Bár a vizsgált települési egység az ország belsejében található, a korábbi kutatás itt is felve
tette a határvédelem lehetőségét. Nagy Árpád a Tisza mentén elszórt besenyő szálláscsopor
tok és magányos települések közti űrt magyar törzsnévi helynevekkel (Tarján, Kér, Keszi,
Kürt, Jenő) és segédnépekre utaló helynevekkel (Székely, Ladány, Varsány, Orosz stb.)
58 L. a 110. jegyzetet.
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kitöltve egy Kemej központtól függő, a Felső-Tiszavidékről kiinduló, Csongrádig lehúzódó, a
X. századi fejedelmi területeket Ajtony és Gyula országától elválasztó59 védelmi rendszert,
belső határsávot konstruál. E gyepűvonal katonai jelentősége I. (Szent) István (997-1038)
országegyesítő-államteremtő tevékenységének befejeztével szűnt volna meg.60
Felvetésének egyik legtámadhatóbb pontja - ezt maga sem tagadja -, hogy a besenyő jelen
létet bizonyító nyomok a Tiszától keletre ugyanolyan sűrűségben és folyamatosan mutathatók
ki. Az ellentmondás szerinte feloldható: „az ott letelepült besenyőket éppúgy hihetjük Ajtony
vagy Gyula által telepítetteknek, mint a Tisza-vidékieket Taksony zsoldosainak."61
A Közép-Tiszavidék besenyő emlékei azonban egészen más megoldási lehetőséget is sugall
hatnak. A szűken vett Tomaj birtokrészen kívül, a Tiszától északnyugatra, a Szikszó és Eger
patak völgyében szintén besenyő jelenlétre utaló nyomokat találunk (Besenyő, Bogorbesenyő,
Becsenekfölde, Szihalom, Kocs stb.)62. A Tiszántúlon, a Tomaj nemzetség birtokaihoz közel,
a Sárrét vidékén és a Sebes-Körös mentén egy másik korai településcsoport rajzolódik ki63. E
területen ugyan a XIII-XIV. századi oklevelek etnikai különállását őrző besenyő lakosságot
már nem, vagy alig mutatnak ki6 , de földrajzi nevek és határrészek fenntartották az itt megte
lepülő besenyők emlékét65. Pálóczi Horváth András elképzelhetőnek tartja, hogy ezeket a
részeket szintén a Thonuzóbával érkező besenyőség szállta meg. Ennek értelmében nem
beszélhetünk a Tisza vonaláról, mint határról: a Tomaj nemzetség birtokteste csak belső, köz
ponti magvát alkotta a Tisza mindkét oldalán messze benyúló szállásterületnek66. A telepítés
oka nem a határvédelem megszervezése lehetett, hanem - a besenyő lovasság gyors mozgósí
tási lehetőségét figyelembe véve - Heves, X. századi előzményekre is visszavezethető(P) ispán
sági központ67 közelsége, s bizonyos településföldrajzi körülmények (mocsaras, rétes, elsődle
gesen nagyállattartásra alkalmas terület) határozták meg68.
3. A besenyő betelepülések időrendi kérdései
Az eddig számbavett X. századi egységek csupán első, s talán nem is legjelentősebb hullá
mát jelentették a Magyarországon otthonra találó besenyőségnek: a XI-XII. század folyamán
még számos alkalommal költöztek hazánkba kisebb-nagyobb csoportok. Mivel utóbbiak egyi
kéről sem maradt fenn - akár Anonymus (csak erős kritikával kezelhető) adataihoz mérhető információ, a későbbi betelepülések iránya és időrendje napjainkig is legvitatottabb, csaknem
teljesen feltáratlan kérdése maradt kutatásunknak.69
59 Györffy Gy. (1959- 97. o.) úgy véli, hogy a Tiszántúli területek egy jelentős része is fejedelmi kézen volt (bihari dukátus), Ajtony
és Gyula országa nem érintkezett közvetlenül Thonuzóba szállásterületével.
60 Nagy A., 141-143. o., 2. térkép.
61 Nagy A., 143. o.
62 Györffy Gy., 1940. 28-29., 99. o.
63 Györffy Gy., 1940. 30-31., 99-100. o.
64 L. a 96. jegyzetet.
65 Györffy Gy., 1940. 100. o.
66 Pálóczi Horváth A., 1988. 127-129. o.
67 Györffy Gy., 1987 b. 48-49., 100-101. o.
68 Györffy Gy., 1940. 101-102. o.; Pálóczi Horváth A., 1988. 128-129. o.
69 Az Anonymus-probléma irodalmához: Csapodi Csaba: Az Anonymus-kérdés története (Bp., 1978.) 151-160. o.
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Krónikáink többsége - melyek lényegében kizárólagos forrásai a besenyők XI-XII. századi
magyarországi betelepedésének - jellegénél fogva sajnos figyelmen kívül hagyta a békésen
beszivárgó, kisebb töredékek eseménytelen letelepítését, s csak a betörési kísérleteket örökí
tette meg70. A beköltözési hullámok tisztázásánál mégis fontosak ezek az adatok, hiszen a
támadó besenyők legyőzése egyúttal a fogságba esettek, kapitulálok letelepítését is jelenthette.
Szent István Nagyobbik legendájában maradt fenn Szvjatopolk kijevi trónkövetelő besenyő
zsoldosainak 1015. évi erdélyi betörése71. 1068-ban a Meszes-kapun át benyomuló, kunoktól
szorongatott besenyő-úz csoport széthullásáról értesülünk a kerlési, vagy cserhalmi ütközet
kapcsán72. 1071-ben bizánci szolgálatban álló besenyőket vernek le a soproniján ispán csapatai
Nándorfehérvárnál. (Utóbbi esedeg valamely nyugat-dunántúli telepítéssel hozható összefüg
gésbe.)73. Az 1080-as években - új, kárpát-medencei szállásterület megszervezése reményében
az elűzött Salamon királyt szolgáló - Cselgü (Kutesk) vezér Kelet- és Dél-Magyarországot
megdúló, úzokkal kevert al-dunai besenyőit több ízben is kiverik az országból74. A besenyő
támadások 1060 tájától érzékelhető felélénkülése is azt a feltételezést erősíti, hogy a legna
gyobb tömegű besenyő betelepülések korát a XI. század közepére-végére kell helyeznünk. A
jövevények zöme - s ide vehetjük a forrásokból nem ismert, de gyaníthatóan békés meghódolókat - minden bizonnyal a kun, úz, orosz, bizánci erőktől felmorzsolt besenyő törzstöredé
kekből állt75. A besenyőket ekkoriban ért csapások mindegyike kiváltó oka lehetett egy-egy
töredék nyugati irányú kirajzásának. Pálóczi Horváth András szerint menekülő besenyők elő
ször 1027 után kerülhettek hazánkba, amikor a bizánciak vertek vissza egy jelentős besenyő
támadást, majd 1036-ban, amikor Jaroszlav kijevi fejedelem (1019-1054) győzte le törzseiket76.
Az 1040-es években véres belháború rendítette meg a besenyő törzsszövetséget: a hatalomért
vívott küzdelemben alulmaradó Kegen két törzsével (közel 20 ezer emberrel) - kereszténnyé
válása és határőri szolgálatai fejében - Bizánc egyik al-dunai tartományában, Parisztrionban
kapott menedéket. A győztes Tiräk - akit az új hódítók, a kunok elől menekülő úzok mindin
kább a mai Havasalföld és Moldva területére szorítottak vissza - 1048-49 telén, elkeseredett
betörési kísérletének összeomlását követően, szintén behódolt Bizáncnak. Népét Szófia, Nis
és Skopje térségében telepítették le77. A fenti események kapcsán - melyek a besenyő törzs
szövetség összeomlását jelentették - szintén számolhatunk leszakadt besenyő töredékek békés
magyarországi betelepülésével78. Az ezt követő évtizedekben, a balkáni határvédő besenyők
sorozatos lázadása, az 1074-91 között folyó besenyő-bizánci birodalmi belháború során
70 Szokolay M., 68-69. o.; Belitzky ]., 59-62. o.; Kniezsa L, 1937. 331-332. o.; Györffy Gy., 1940. 6-10. o.
71 SRH II. 389., 423. o.; Györffy Gy., 1940. 9., 1977. 284. o.; Kristó Gy., 1986. 55. o.
72 SRH I. 363-364., 365-369. o.; Kossányi B., 532-534. o.; Kristó Gy., 1986. 63. o.; Gyóni M., 71-75. o.
73 SRH I. 369-371. o.; Györffy Gy., 1940. 8. o.; Szokolay M., 69. o.; Belitzky J., 61. o.; Kniezsa L, 1937. 332. o.
74 SRH I. 408-409. o.; Kristó Gy., 1986. 67-68. o.; Gyóni M., 71-75. o.
75 Kniezsa I., 1938. 438. o.; 1. a 8. jegyzetet.
76 Pálóczi Horváth A., 1988. 122. o.
77 Györffy Gy., 1940. 5., 1984. 860-861. o.; KossányiB., 519-520., 523-526., 531. o.; RásonyiL., 1981. 85. o.; LigetiL., 362., 383. o.;
Gyóni M., 84-91. o.
78 Ezt látszik igazolni - többek között - Györffy György észrevétele is, miszerint ez az időszak ismét bizonyos besenyő-magyar
közeledést hozott, s a Dnyepert 1055-ben átlépő kunok elől menekülő, utolsó steppei csoportok 1059-es balkáni beözönlését éppen
séggel a magyarokhoz fűződő jószomszédi kapcsolatok tették volna lehetővé. I. András csapatai - a besenyők nyugat-bulgáriai táma
dásával összehangolva - látszathadmozdulatokat hajtottak végre a Morava völgyében, sikeresen megosztva ezzel a bizánci erőket.
(Györffy Gy., 1984. 860-861. o.)
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ugyancsak kerülhettek Magyarországra kisebb-nagyobb csoportok. Kunokkal szövetkezve
1078-ban Drinápolynál, 1087-88-ban Szilisztránál is ott találjuk őket. 1091-ben a szmirnai emir
szolgálatába álló besenyőket - akik már magát a fővárost fenyegették - egyesült bizánci- kun
sereg zúzta szét Levunionnál. A bizánci fennhatóság alatt élő besenyők utolsó nagy vállalko
zása79 1122-ben, a berrhoé-i csatában omlott össze. Makk Ferenc mindenki által elfogadott
véleménye, hogy az itt alulmaradó néptöredékkel kell azonosítanunk azt a besenyő csoportot,
amelyet II. István (1116-1131) fogadott az országba80. A betelepülésnek hadszervezeti vonat
kozása is van: István a jövevények soraiból vazallus jellegű, feltehetően udvari-igazgatási fel
adatokat is betöltő, elit testőralakulatot szervezett. Maga az intézmény nem ismeretlen a
nomád államalakulatok körében sem, későbbi változatával IV. (Kun) László (1272-1290) kör
nyezetében találkozunk, ők az ún. kun „nyögérek" (neugerii)81. A Képes Krónika tanúsága
szerint a besenyő „nyögérek" II. István életének utolsó éveiben oly nagy politikai befolyásra
tettek szert, hogy az ország közvéleménye szinte egységesen ellenük fordult. A király halálával
kiváltságos helyzetük megszűnt, a továbbiakban nem esik szó róluk a forrásokban 82.
A fentiekben számbavett, lehetséges besenyő bevándorlások83 konkrét magyarországi szál
lásterületekhez való kötése nagyon kétséges.
79 Kossányi B., 526. o.; Rásonyi L, 1981. 86-87. o.; Ligeti L., 383. o.; Gyónt M., 84-91. o.
80 Makk F., 253-259. o.; Kristó Gy., 1984. 1099- o.
81 Németh Gy., 1953. 304-318. o.; Györffy Gy., 1953. a. 253-254., 1959. 29-30. o.
82 SRH I. 444-445. o.
83 A magyarországi besenyő beköltözések II. István kori lezárulásának ellentmondani látszik Abu Hamid al-Garnati arab utazó
feljegyzése. Három évig élt hazánkban (1150-1153), s elmondása szerint „itt ezerszámra élnek a magrebi származásúak... csak háború
ban szolgálják a keresztényeket és nyíltan vallják az iszlámot", s e „magrebi" lovasíjászok tevékeny részt vállaltak a magyarok Bizánc
elleni balkáni harcaiban. Leírásából kitűnik, hogy iszlám hitük felületes, Korán- és arab nyelvismeretük hiányos. II. Géza (1141-62)
azzal bízza meg Abu Hamidot, hogy e nép Szakszinban (a XI. század közepétől kun fennhatóság alatt álló, egykori nomád „nagyvá
ros", valahol a Volga-vidéken, pontos helye nem lokalizálható) élő töredékeit fogadja fel magyar szolgálatba.
A forrás közzétevői - O. G. Bolsakov és A. L. Mongajt - annak alapján, hogy az arab szerző kijevi és volga-vidéki környezetben is
felemlíti jelenlétüket, de minden alkalommal határozottan megkülönbözteti őket a khorezmi, szeldzsuk, úz és kun elemektől: besenyő
ket látnak bennük.
II. Géza besenyő harcosait a Képes Krónika külön is megemlíti a Lajta menti ütközet kapcsán. {Borosy A., 1962. 146-147. o.)
Elgondolásukat Al-Bakri adata is megerősíteni látszik, miszerint a besenyők már 1009 táján felvették az iszlámot. (Abu Hamid al-Gar
nati utazása Kelet- és Közép-Európában [ 1131-1153 ] Budapest, 1985.); 0. G. Bolsakov-A. L. Mongajt, 38., 54., 56., 59., 61., 65-66.,
133-134., 139. o.
Elgondolásukat viszont egyértelműen cáfolja, hogy független besenyő csoportokkal a XI. század közepétől - a törzsszövetség szét
hullásától - kezdve nem számolhatunk a kelet-európai steppezónában. Ezt figyelembe véve csak más népekhez csatlakozott töredékek
jöhetnek számba. Több adatunk van besenyő néprészek leválására már a hanyatlást megelőzően is. Al-Biruni az Aral-tó vidékén jelez
besenyőket, 922-ben pedig Ibn Fadhlan találkozott egy töredékükkel a Calhar-tó(?) környékén. A XI. században Kašgari említi az úz
törzsek közt a „Bečeneg"-et, s egy másik levált néprészük a Kazár Birodalom érdekkörén belül tűnik fel, a Kaukázus északi oldalán.
(Györffy Gy., 1940. 4. o.; Rásonyi L., 1981. 82. o.; Ligeti L., 382. o.) Más töredékeik Vladimírral, a pogány oroszok fejedelmével,
Tamantarkan-ban (Kercsi-szoros környékén, a Kubán folyó torkolatvidékén) keresztelkedtek meg. (Rásonyi L., 1981. 82. o.) Tehát
még ha elvben el is fogadjuk a szovjet vélemények „besenyő magvát", akkor is csupán úzokkal kevert besenyőkről lehet szó: akik Szakszin-beli együttélését Abu-Hamid is megemlíti. Ennek alapján a Kijev környéki „magrebieket" akár a Kijev és Perejaszlav déli határain
letelepített, különböző nomád töredékekből ötvöződött „fekete süvegesekkel" (csornüje klobuki) is azonosíthatnánk, akiket az oro
szok az 1080-as évektől a kunok ellen igyekeztek határőrként felhasználni. E törzsszövetség népei között 1097-ben és 1116-ban a bese
nyőket is megemlítik a források. (Kossányi B., 528-529-, 531. o; Györffy Gy., 1940. 5. o.;Pálóczi Horváth A., 1988. 119. o.) A fentiekben
vázolt megoldási lehetőségnek sincs azonban megfelelő bizonyító ereje. Hogy a „magrebi"-probléma megítélésében mennyire megosz
lanak a vélemények, ezt jelzi Györffy Gy. elmélete is, aki alánokat (jászok) lát bennük. (Györffy Gy., 1959- 57-59- o.) A legmeggyő
zőbb álláspontot Czeglédy Károly képviseli, aki szerint a „magrebiek" észak-afrikai származású, mohamedán arab, vagy berber zsoldo
sok voltak, akik nomád (besenyő, úz, kun) környezetbe kerülve jutottak hazánkba. (Abu Hamid ... 184-185. o.; Czeglédy K.: Az
Árpád-kori mohamedánokról és neveikről. Névtudományi előadások. II. Névtudományi Konferencia, Budapest, 1969. Bp. 1970.
254-259. o. Mindezeket figyelembe véve, az esetleges II. Géza-kori, kései besenyő betelepülés lehetőségét el kell vetnünk.
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A korai szállásterületek X. századi keltezése - mint láttuk - jórészt Anonymus bizonytalan
közlésein és a helynévtudományi kutatások közvetett bizonyítékain alapszik. Györffy György
szerint a legkorábbi besenyő egységek közé - a Lajtán túli határőrtelepek, a Fertő-vidéki, Thonuzóba közép-tiszavidéki és sárréti területei, továbbá az erdélyi besenyő szállások mellett azok a vidékek tartozhattak, ahol ugyan a XIII-XIV. századi oklevelek szerint etnikai különál
lását őrző besenyő lakosság már nem mutatható ki, tehát a magyarságba való beolvadás már
megtörtént, deföldrajzinevek és határrészek fenntartották az itt megtelepülő besenyők emlé
két. Ilyen besenyő településnyomok meglétét nagyobb foltokban a Sárköz- és Marcal-vidéken,
valamint a Balaton dél-keleti partvidékének egyes szakaszain, szórványos, magányos előfordu
lásaikat pedig az egykori Pest és Pilis megye, a Nyírség, továbbá Szabolcs és Hajdú megye
határának egyes pontjain látja bizonyítottnak84.
Államalapítás-korabeli telepítéseket lát Pálóczi Horváth András a szigetszerűen elszórt, korai
királyi várak (pl. Bihar, Várad, Borsod, Csanád) körzetében fellelhető besenyő szállásokban85.
Talán ugyanezen katonai közigazgatási koncepcióval hozhatók összefüggésbe egyes fontosabb
útvonalak és átkelők mentén kimutatható besenyő települések is; erre utalhatnak a dorogmai,
alpári, Görögrév, böldi és szegedi rév, továbbá a Duna-Tisza közi, Vajas-patak menti, Kalo
csától dél felé vezető út közelében feltünedező besenyő nyomok86. Géza-, vagy István-kori
besenyő betelepülés (betelepülések?) emléke őrződött meg regényes formában Hartvik püs
pök legendájában87.
Szinte reménytelen vállalkozás a XI. század közepére-végére tehető települések kiszűrése a
rendelkezésre álló ismeretanyagból. A besenyő törzsek nevét megőrző helynevek egy részét
gyaníthatóan ebbe a csoportba kell sorolnunk. Elsősorban a törzsszövetség teljes és végső
szérhullása eredményezhetett olyan széles körű - az Al-Dunától csaknem a Volgáig húzódó
besenyő steppe88 minden törzsét érintő - megrázkódtatást, melynek nyomán a törzsek csak
nem mindegyikéből jutott hazánkba „hírmondó" töredék. Besenyő törzsnévi eredetű helyne
veink széles választéka mindenesetre ezt is jelezheti89, megfelelő időrendi elkülönítésre jelen
ismereteink szerint azonban nincs mód.
A betelepülési hullámok kronológiai szétválasztásánál alig merült fel ezidáig a besenyő
kiváltságok, a besenyő autonómia szempontjából való megközelítés90, jóllehet úgy tűnik, ez
nem vonatkozott egységesen minden magyarországi besenyő közösségre, s ennek bizonyos
időrendi vonatkozásai is vannak.
Az államalapítás előtti, nomád hagyományokon nyugvó szokásjog időszakában betelepült
besenyőknél nyilvánvalóan nem merült fel az írott jogi szabályozás igénye, ennek bevett gya
korlata (hospes jog) a XI. század közepe után, a már kialakult feudális jogrendszer keretei
84
85
86
87
88
Ligeti
89
90

Györffy Gy., 1940. 97-100. o.
Pálóczi Horváth A., 1988. 121. o.; Györffy Gy., 1940. 27-31. o.
Nagy A., 141. o.; Györffy Gy., 1963. 890-892, 900. o., térképmellékletek; Pálóczi Horváth A., 1988. 121. o.
SRH II. 425-426. o.; Györffy Gy., 1940. 9- o.
A dél-oroszországi besenyő törzsekről és települési rendjükről: Györffy Gy., 1971. 281-287. o. 1. ábra; Németh Gy., 1932. 50. o.;
L., 506-511. o.; Rásonyi L, 1981. 82-84. o.; Pálóczi Horváth A., 1988. 110-105. o.; Lakó G., 91-92. o.
Györffy Gy., 1940. 42-59. o.
Györffy Gy., 1940. 38-40. o.
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között jöhetett létre91. A besenyő szabadság kiváltságaiban bizonyára az újonnan érkezettek
részesülhettek elsősorban, s ezeknek a régebben itt élő közösségekre való kiterjesztése nem
lehetett túl gyakori. Tán ezt a kivételességet jelzi az a Képes Krónika-adat, amely szerint 1074ben a fertő-vidéki besenyők (akiket Anonymus X. századi betelepülőivel azonosíthatunk) sza
badságjogok megszerzése reményében vállalták a harcot Salamon ellen.92
A X. századi csoportok beolvadását még nem lassították a jogi elkülönülés kötöttségei, feudalizálódásuk a magyarsággal együtt következhetett be, az államalapítás korában. Ezt sejteti a
korai szállásterületek gyors felszívódása: mint láttuk, ezek a besenyő egységek a XI-XII. szá
zadi forrásokban már nem, vagy alig mutathatók ki.93 A besenyő kiváltságszerzések kora előtt
elmagyarosodók - belső társadalmi rétegződésükhöz igazodó szinteken való - betagolódására,
illetve annak írásos nyomaira a kemeji településtömb vizsgálatakor bukkanunk. A magukat
Thonuzóbától származtató Tomajokat, az itt élő besenyők legelőkelőbb, az új rendet és a
keresztségét hamar elfogadó Urkund családját a XI-XII. században már Anonymus „úri nem
zetségei" közt találjuk94. A család legkiemelkedőbb személyisége, Tomaj nembéli Dénes, az
országos főméltóságok közé emelkedett, 1233 és 1241 között erdélyi vajda, majd nádor lett.95
Heves megye köznemesei sorában szintén az egykori közép-tiszavidéki besenyőség (vagyonos
középrétegéből?) eredeztethető családokat mutat ki Györffy György9 . A köznép sorsának XI.
századi alakulására Nagy Árpád szolgál adatokkal: véleménye szerint a százdi apátság 1067
táján kelt alapító levelében szereplő, Szihalom melletti birtokon élő besenyő lovasszolgák
(akiknek utódait a XIII. században feltűnő Bögörbesenyő lakóival véli azonosnak)97, már Aba
nembéli Péter comes szolganépei voltak, s szolgáltatásaik megegyeztek a magyar szolganépek
kötelezettségeivel.98
Véleményünk szerint később, a XI-XII. században, vagyis a már kikristályosodott feudális
jogrendszer időszakában jelenhettek meg hazánkban azok a besenyő csoportok, amelyek éppen autonómiájuk révén - még a XIII-XIV. században is megőrizték besenyő tudatukat.

91 Györffy Gy., 1977. 515. o.
92 SHR I. 395-396. o.; Györffy Gy., 1940. 8. o.; Kniezsa l, 1937. 332. o.; Pauler Gy., I. 128-129. o.
Bár ígéretüket - miszerint Salamont nem engedik kimozdulni Pozsony és Mosón várából - nem tudták teljesíteni (Salamon szét
szórta és a Fertő mocsaraiba szorította őket), bizonyos kiváltságokban azért részesültek. Noha a XIII. sz. elejére nagyrészt felszívódtak
a környező magyarságba, ottlakásuk (Királyudvar, Legentó, Tenefalva, Köpcsény, Potfalu, Besenyő-kuta) emlékét több oklevél is
megőrizte, s ezek némelyike alapján (VIII. és X. oki.) Györffy úgy véli, hogy egyes töredékeik még őrizték népi és jogi különállásukat.
{Györffy Gy. 1940. 10-12., 97. o.)
93 Györffy Gy., 1940. 39. o.
94 Györffy Gy., 1987 b. 47., 100-102. o.; Bollók János: A Thonuzóba-legenda történelmi hitele. Századok, 113. (1979) 97-107. o.
95 Pauler Gy., I. 391., II. 59., 497. o.; Karácsony János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, III. (Bp., 1901) 104-108. o.
96 Noha Anonymus adata és a terület helységnevei általában korai megszállás jellegét mutatják, a Bocs és Kocs birtokok kapcsán
említett besenyei Dormán és Saji Becsenek családok {Györffy Gy., 1987 b. 53., 72-74., 108-109-, 129. o.) esetében nem zárható ki egy
későbbi - esetleg már kiváltságos különállással, eredetileg besenyő jogon szerzett birtokkal bíró - csoport heves megyei megjelenése,
akik „besenyő tudatukat" (s jogállásukat?) még 1278-ban is őrzik. {Györffy Gy., 1940. 99. o.) A kiváltságos besenyők birtokviszonyai
nak jogi hátterére a továbbiakban még visszatérünk.
97 Györffy Gy., 1940. 28. o. szerint az említett birtok inkább magával Szihalommal azonos, ugyanis ennek határpontjaiként szere
pel a „besenyők kútja" és a „besenyők sírjai".
98 Nagy L, 133-134. o.
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Az Alsó-Rába-vidéken Györffy György négy, oklevelekkel adatolt besenyő helységet
(Árpás, Kajár, Tét, Telükbarát) tudott kimutatni, amelyek a XIII. század végére magyarosod
hattak el. E besenyő települések autonómiájának becses dokumentuma Kán nembéli Gyula
nádor 1224. évi oklevele, melyben a szabadságukban megsértett árpási besenyők jogait és
kötelezettségeit - kérelmükre - írásba foglalja".
A Harangod-vidéken (egykori Torontál megye), illetve az Aranka víz partján a XIII-XIV.
században több helységet (Nagybesenyő, Valkány, Kocsa, Veresdob, Sólymos, Kengyelős,
Királyfája, Sáp) laktak és birtokoltak kiváltságos besenyők. A besenyők itt őrizték legtovább
autonómiájukat az országban, kiváltságlevelüket utoljára 1495-ben újították meg100.
Az ország besenyő lakta vidékei között kiemelkedő jelentőségű a Sárvíz-menti besenyő
ispánság, amely népük más csoportjaihoz képest nagyobb, jóval zártabb és szabályozottabb
közigazgatási egységet alkotott, szerveződésének szintje, jellege csak a később kialakuló kun
székekkel vethető össze101. Az árpási és Harangod-vidéki besenyőkéhez hasonló kiváltságleve
lük ugyan nem őrződött meg, de egykori meglétét nagy számban fennmaradt okleveleik102 kri
tikai elemzése egyértelművé teszi. A „besenyő", vagy „nemes besenyő" (bissenus nobilis de...,
nobilium bissenorum stb.) megnevezése a XIII-XIV. században nem csupán az etnikai öntu
dat meglétét bizonyítja, hanem - a kunokhoz hasonlóan - jogi megkülönböztetést szolgáló,
kiváltságos különállást kifejező jelző az oklevelekben, amellyel - besenyő környezetben103 legtöbbet a Sárvíz-menti besenyő ispánság kapcsán találkozunk.
A Magyarországra sodródott besenyő töredékek ezen, talán legnagyobb csoportja a KeletDunántúlon (az ország belsejében!), Székesfehérvártól dél-délkeletre, a mezőföldi Sárvíz kes
keny, elmocsarasodott, homokos löszvonulatokkal határolt völgyében104, kb. 700-750 km2-t
felölelő területen telepedett meg105. A Sárvíz mindkét partján, a lápvidékből szigetszerűen ki
emelkedő szárazulatokon létesített szállásaik - számuk meghaladja a harmincat - a Fejér
megyei Abától kiindulva Hatvan, Töbörzsök, Fancs, Zedreg, Szered (Szentmárton), Egres,
Cece, Igar, Szentágota, Tinód, Szentmiklós, Gerény, Ság, Tölgye, Ors, Alap, Káld, Hard,
Rekesztő, Hódos, Pél, Zsadány, Taba, Varsád, Beles, Kajdacs, Tökösszeg, Végfalu, Közép-

99 Györffy Gy., 1940. 12-14., 96. o.
100 Györffy Gy., 1940. 32-35., 100. o.
101 Kring M., 35-63., 169-188. o.; Györffy Gy., 1953 a. 248-276. o.
102 Györffy Gy., 1940. 16-23. o.
103 L. a 96. jegyzetet.
104 Kogutowitz K., 264-267. o., II. térkép; Ádám-Marosi Szilárd, 16-17., 173-175. o.
105 Egyetlen hiteles tény sem indokolja Nagy Géza-]erney János (1851, 236-237. o.) néhány téves - kun szállásokat (Perkáta, Han
tos) is besenyőként feltüntető adatára alapozott - elméletét, mely szerint a vizsgált területtől ÉK-re kialakuló Hantos-szék valójában
besenyő előzményekre telepszik rá, elvágva ezzel egymástól a Sárvíz-völgyi településtömböt és az Adony-Czikola környéki besenyő
csoportot (Alsó-, Felső-Besnyő). Nagy G., 1893 a., 236-237. o.
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falu, Kaptáros, Partas-Dorog településeket magukba foglalva egészen Tolna megye közepéig
húzódtak le106. (2. térkép)
A Sárvíz-menti besenyő ispánság lakossága - hasonlóan az árpási besenyőkhöz - hadi szol
gálatai fejében zárt, autonóm közösségben élt. Földjeiket eredetileg a kollektív nemesi szabad
ság elve alapján (in libertate bissenorum) bírták - ez nyilván bizonyos adó- és vámkedvezmé
nyekkel járt - továbbá saját szolgabírójuk, bírájuk (rector) és ispánjuk (comes) joghatósága,
illetve fősége alatt álltak, közvedenül a nádornak alárendelve107. Az csak átmeneti intézkedés
lehetett, hogy 1321-ben Károly Róbert a besenyő ispánságba (comitatus) a visegrádi és budai
várnagyot küldte intézkedni, mert 1324-ben ismét a nádor a „kunok és besenyők bírája" (iudex
Cumanorum et Bissenorum)108.
A magyar környezet asszimilációs, feudalizációs hatása itt a XIV. század közepére-végére
hozta meg eredményét. A besenyő etnikai tudat, félnomád életforma és steppei műveltség
spontán elsorvadása a Sárvíz-menti besenyő ispánság „önfelszámolódásához" vezetett. Az
oklevelek tanúsága szerint a besenyő szállásfők azon igyekezete, hogy - a kun kapitányi csalá
dokhoz hasonlóan109 - a vándorló aulokat felváltó, a környékbeli magyar falvaktól külsőleg
már alig különböző, állandó besenyő szállásokat feudális, örökölhető magánbirtokká alakítsák,
s a hatalmuk alá tartozó, elszegényedő besenyő közszabadokat - kiszorítva a kollektív alapon
őket is megillető kiváltságokból - jobbággyá tegyék, a XIII. század végére sikerrel járt110. Úgy
tűnik, hogy a besenyő ispánság létének utolsó évtizedeire már szervezeti, területi egysége is
megbomlott, s a besenyő előkelők - törekvéseik sikere érdekében - mindinkább a földrajzilag
közelebb eső magyar vármegye felé orientálódtak. Erre enged következtetni, hogy 1352-ben
Nagy Lajos csak az északi szakaszon élő, Fejér megyei „nemes besenyőket" emelte - saját kéré
sükre - országos nemesi rangra, míg ugyanez a déli, Tolna megyei szakaszon csak 1399"ben,
Zsigmond alatt következett be111.
106 SzokolayM., 71-76. o. térképmelléklet; Györffy Gy., 1940. 16-23., 101-102. o., térképmelléklet, 1987 a. 329., 336., 345-417. o.;
Glaser L, 1937. 89-90. o., V. térkép; Csorba Cs., 49-59. o. A fentiekben besenyőként felsorolt Sárvíz-menti települések vizsgálatakor
Csorba Csaba arra a nehézségre mutatott rá, hogy az asszimiláció és feudalizáció előrehaladtával egyre nagyobb a valószínűsége a
vegyes lakosságú falvak kialakulásának (1. a 110. jegyzetet). Ez - véleménye szerint - szinte lehetetlenné teszi a csak XIII-XIV. századi
oklevelekből ismert települések közül a behatóbb kutatásokra érdemes, tisztán besenyő falvak kiszűrését. (Csorba Cs., 59. o.) A prob
léma tisztázásához visz közelebb Glaser Lajos (1937. 89-80., 99-100. o., V. térkép) Györffy György által is elfogadott feltevése, mely
szerint a besenyő eredetű helynevek (pl. Töbörzsök, Alap, Cece) szóródása arra mutat, hogy a XIII. század végéig, de legkésőbb a
tatárjárásig besenyők csak a Sárvíz bal partját lakták. A későbbi falvakat (pl. Hatvan, Fancs, Igar, Egres) a mongol támadás után mint
elhagyott pusztákat szállták meg. Ezt bizonyítja például IV. Béla 1269-es oklevele, mely szerint a jobb parti Fancson 2 ekényi pusztán
maradt földet kapnak a bal parti Töbörzsökön lakó Mátyás és Chutur besenyők. (Györffy Gy., 1987. 326., 362. o.)
107 Belitzky /., 59. c ; Kniezsa l, 1937. 328. o.
108 Györffy Gy., 1987 a. 337. o.
109 L. a 101. jegyzetet.
110 Talán az átalakulási folyamat egyes körülményeire világíthatunk Gläser Lajos - korábban már ismertetett elméletére (1. a 106.
jegyzetet) alapozva. Eszerint a Sárvíz bal partján létesült települések közt kell keresnünk - vélhetőleg - az eredeti, tisztán besenyő jogú
szállásokat. A mongol támadás után kialakított jobb parti - esedeg magyar jobbágy családokkal is benépesített(P) - birtokok (Györffy
Gy., 1953 a. 267-275. o.) lehettek kiinduló bázisai - a későbbiekben már besenyő jogú szállásokat is magába olvasztó - birtokrendsze
reknek, amelyek az oklevelek tanúsága szerint a XIV. században már egyöntetűen adományozhatok, örökölhetők, eladhatók vagy elzá
logosíthatok voltak. (Györffy Gy., 1940. 16-23. o.) A környékbeli magyar családokkal való házasságaik, adományozások, vásárlások
révén a „nemes besenyők" egyre többször tűnnek fel olyan falu birtokosaként, vagy lakóiként, amelyek egyébként nem tekinthetők
besenyőnek. Ilyen például Csősz és Dus birtokok Fejér megyében, vagy Kisbére, Balaton-Szentgyörgy(P), Köröshegy birtokok
Somogyban. (Györffy Gy., 1940. 15., 97. o.); 1. a 96. jegyzetet.
111 Károly J., 1896. I. 168-184. o.; Kniezsa L, 1937. 327-328., 1938. 436-438. o.; Györffy Gy., 1940. 19-20. o.
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2. térkép. Az Árpád-kori Fejér megye besenyők lakta részlete (Györffy György)

Noha az eddig számbavett adatok a Sárvíz-mente kései megszállását látszanak igazolni, a
betelepülés időrendjének problematikája napjainkig nyitott kérdése kutatásunknak. Az itteni
besenyőket ugyanis a XII. század végétől említik először az oklevelek, s a róluk szóló forrása
datok gyakorisága csak a XIII-XIV. században nő meg112. Ebből adódóan kutatásunk kezdeti
- ugyan hatalmas gyűjtőmunkája révén múlhatatlan érdemeket szerző, de már a túlhaladottnak'
112 Györffy Gy., 1940. 97., 1977. 113. o.; Glaser L., 1937. 89. o.; Károly J., 1885. 26-32., 1896. I. 169. o.; Csorba Cs., 59. o.
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tekinthető - esemény- és jogtörténeti vizsgálódásokra alapozó képviselői jórészt az írott forrá
sok számbavételére, s a XIII-XIV. századra kialakult közjogi állapot rögzítésére szorítkozhat
tak113. A betelepülések idejének tisztázásával vagy adósok maradtak,114 vagy - kezdetleges eti
mologizálásra alapozva - igen ingatag végkövetkeztetésre jutottak. Még az e hagyományos
kutatási módszereken túllépő, korszerűbb településtörténeti megközelítésre, új forrásfajták
bevonására törekvő (nevezetesen: a természetföldrajz és úthálózat településföldrajzi, környe
zeti hatásátfigyelembevevő, s a nyelvtudomány eredményeit felhasználó) kísérletek sem vál
tották be maradéktalanul a hozzájuk fűzött reményeket115. Utóbbiak - abból kiindulva, hogy
az írott források hiánya (ezt a X. századi településterületek kétségkívül bizonyítják) még nem
lehet cáfolata egy esetleges korai besenyő jelenlétnek116 - a megtelepedés idejét a X. századra,
de legkésőbb az államalapítás korára helyezik. Az alábbiakban e végkövetkeztetések nem kel
lően meggyőző elemeire hívnánk fel a figyelmet.
Kralovánszky Alán egy korábbi állásfoglalásában - bizonyos régészeti meggondolások alap
ján - a honfoglalás korára helyezte a beköltözés idejét117. Mivel a régészeti vonatkozásokra
még visszatérünk, itt csupán - azóta az alkotója által is újragondolt és részben módosított118 elmélet történeti oldalról való támadhatóságára hívjuk föl a figyelmet.
A Sárvíz völgye Géza és István koráig - vagyis a megyerendszer kialakulásáig - gyaníthatóan
még nem a besenyőké, hanem a fejedelmi család szállásrendjének fontos egysége, Jutás, Tarhos, Tevel, majd Tormás partvonala119.
Arra Bátky Zsigmond hívta fel elsőként afigyelmet,hogy a Sárvíz mentén, a mocsárvidék
és a homokhátak mellett elenyésző a belterjes földművelésre alkalmas terület120. A Mezőföld
magyar lakossága, amely a helynevekből ítélve a honfoglalás utáni évtizedekben még lakhatta a
vidéket,121 feudalizálódása, az intenzívebb földművelésre való áttérése jegyében már alkalmat
lannak találhatta megélhetéséhez a Sárvíz-völgy több szakaszát is. Az itteni magyarság megritkulására, egyes csoportok spontán elvándorlására enged következtetni122, hogy - bizonyosan
besenyő területen is - szigetszerűen elszórt, korai, nem besenyő falvak egész sorával találko
zunk123, így akár a vidék újranépesítését is célozhatta a besenyők ideköltöztetése, hasonlóan a
szomszédos kun szállások XIII. század végi alapításához124. Mindkét esetben olyan hagyomáUiJerneyJ.,

1851. 236-237. o.; Károly}., 1885.26-37., 1896.1. 168-184. o.; Szokolay M„ 71-76. o.; Tagányi K., 306. o.; CsánkiD.

III. 300., 315-396., 397., 413-480. o.
114 Nagy G., 1893 a. 217-221. o.; Bátky Zs., 1918. 119-128. o.; Szokolay M., 71-76. o.
115 Bátky Zs., 1918. 120-124., 1922. 189-191. o.; Kniezsa l, 1937. 327-328., 1938. 436-438. o.; Györfjy Gy., 1940. 16-23., 97.,
101-102., 1987 a. 318-417. o.; Glaser L., 1937. 77-100. o.
116 A Sárvíz-menti besenyők - a székelyekhez és kunokhoz hasonlóan - valószínűleg Árpád-kori társadalmunk leglassabban feudalizálódó elemei közé tartozhattak, s hosszú időn keresztül - éppenséggel kiváltságos autonómiájuknak köszönhetően - sokáig ősi
szokásjogai alapján élhettek, amely szükségtelenné tette az írásbeliséget. így érthető, hogy csak a feudalizálódás XIII-XIV. századi elő
rehaladta hozta meg számukra az okleveles gyakorlatot. Györffy Gy., 1953 b. 105. o.; Csorba Cs., 59. o.
117 Kralovánszky A., 1964. 169. o.
118 Kralovánszky A., 1985. 369-371. o.
119 Györffy Gy., 1970. 203-204. o., 3. kép.
120 Bátky Zs., 1918. 120-124., 1922. 189-191. o.
121 Csorba Cs., 57. o.
122 Szabó l,

32. o.; Maksay F., 30. o.

123 Gláser L., 1937. 89-90. o.; Györffy Gy., 1987 a. 326. o.
124 Gyárfás L, III. 458-470. o.; Károly J., 1896. I. 184-203., 566-597. o.; Mándoky Kongur L, 73-82. o.; Hatházi G., 29-65. o.
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nyosan nagyállattartó kultúrákról125 van szó, amelyeknek még megfeleltek azok a kedveződenebb földrajzi adottságok is, amelyek egészen századunk elejéig kihatottak a Mezőföld egész
gazdasági, települési rendszerére.12
Nem kevésbé vitatható Károly János elképzelése, aki a Hatvan nevű Fejér megyei szálláshoz
kapcsolódó, kissé naiv helynévmagyarázatra alapozva I. (Szent) István korára helyezi a
besenyő beköltözést127. A Hartvik püspök legendájában említett 60 bulgáriai besenyő család
bejövetelét azonban évtizedekkel későbbre kell tennünk, hiszen a besenyők tömeges balkáni
megjelenése - mint láttuk - csak az 1050-es évektől számítható, ráadásul semmi nem indokolja
a mezőföldi besenyőkkel való azonosságukat128.
Gláser Lajos, Kniezsa István, Györffy György és újabban Kralovánszky Alán egyaránt Géza
fejedelem katonai telepítéséhez köti Sárvíz-menti megjelenésüket129, s a Székesfehérvár körül
ténylegesen kialakuló védelmi rendszerrel hozza összefüggésbe130. Györffy a Sárvíz-menti
besenyőket végeredményben Thonuzóba Kemej-vidéki népéből, pontosabban annak a Bécsi
medence vidékére telepített csoportjából (Tolmács helynevek) eredezteti. A Taksony által a
nyugati határ védelmére rendelt egységet - az osztrák végek feladásakor - Géza telepítette
volna át a Sárvíz bal partjára: az ellene lázadó Koppány „Somogyországát" körülvevő szorító
gyűrű megerősítésére. Az ország szívét védő belső határ ellenőrzési pontjait, Urhida várától
(első említése 1009-ben) kiindulva, néhány magyar (Kér, Keszi, Jenő) és kabar (Ladány,
Kálóz, Örs, Vájta) falutól eltekintve, Tolnáig a besenyők őrizték131.
Elgondolása azonban több szempontból is támadható. Ugyan a Kemej-vidéki és a nyugati
gyepüvonalra telepített csoportok nagyjából egy időre - a X. század közepe tájára - tehető
megjelenése bizonyítottnak látszik, a két néptöredék összetartozását semmilyen más adat nem
erősíti132. Ha ezt a felvetést kutatásunk mégis elfogadná, a Sárvíz-menti besenyőkkel való kap
csolat meglétére, pontosabban a nyugati végeken felszámolt határőr csoportok mezőföldi
áthelyezésére akkor sem bizonyulna elégséges bizonyítéknak Györffy érvelése: egy 1324-ben
említett szentmiklósi besenyő névazonossága Thonuzóba fia Urkunddal133.
A betelepedés Géza-kori időpontjával kapcsolatban kételyeket ébreszthet az a tény, hogy a
besenyő ispánság határai nem fedték a Fejér megyét Tolnától és a veszprémi püspökséget a
pécsitől elválasztó határokat: azoktól függetlenül, párhuzamosan léteztek134. Amennyiben már
Géza idején itt éltek volna a besenyők, új szervezeti és területi egységük megőrzését bizonyára
125 Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a besenyők - a kunokhoz hasonlóan - talán már a dél-magyarországi időszakukban áttér
nek az összetett gazdálkodásra, fejlett állattenyésztésük mellett részbenföldművelésselisfoglalkoztak.(Pletneva, Sz. A., 1958. 190. o.;
Györffy Gy., 1953 a., 252. o.; SelmecziL,: A kunok nomadizmusának kérdéséhez. HOME 25-26. (1988) 177-188. o. Ennek fejlettségi
szintje azonban nem érte el a kunokét.
126 Bátky Zs., 1918. 120-124., 1922., 189-191. o.; Györffy Gy., 1940. 101-102. o.
127 Károly ]., 1896. I. 168-169. o.
128 Györffy Gy,, 1977. 129. o. E beköltözést legkorábban I. (Szent) László korára (1077-1095) helyezi, ezzel szemben Pálóczi Hor
váth A., 1988. 122. o. I. András (l046-1060) besenyő-magyar szövetségével hozza kapcsolatba: 1. a 78. jegyzetet.
129 Gláser L., 1937. 77. o.; Kniezsa l, 1938. 438. o.; Györffy Gy., 1977. 113., 1984. 707-708., 1987. 325-326. o.; Kralovánszky A.,
1985. 369. o.
130 Kralovánszky A., 1967. 35-47. o.
131 Györffy Gy., 1977. 113., 1984. 707-708., 1987 a. 325-326. o.
132 L. a 38. jegyzetet.
133 Györffy Gy., 1987 a., 326., 406. o.
134 Pesty F., 1880. I. 75. o.; Csánki D., III. 295-297. o.; Károly J., 1896. I. 204., 240. o.; Györffy Gy., 1987 a. 322. o.
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figyelembe vették volna a határok megszabásakor. Vagyis az István által kialakított, a Duna
parti Tolvaj falutól a Sárvíz parti Vajtáig, majd azon túl Egresig, Igarig, Dádig húzódó, a
besenyő területet kettészelő határok már állhattak a besenyők ideérkezésekor135.
A Sárvíz menti besenyő ispánság X. századi kialakulása ellen szólhatnak a nyelvészeti ered
mények is. Maga Györffy György szögezte le, hogy a korai besenyő szállásterületek egyik leg
főbb ismérve a besenyő eredetű földrajzi nevek bősége egy adott területen, ami hosszan tartó
ottlakást feltételez136. Ezzel szemben a Sárvíz völgyében besenyő eredetű dűlő-, határ-, dombés vízneveket eddig nem sikerült kimutatni. Annál nagyobb viszont az oklevelekben fellelhető
pogány személynevek (Urkund, Chutur, Kaydan, Kochobur), vagy a - nomád, török hely
névadási szokásnak megfelelően - belőlük képzett településnevek (Alap, Cece, Töbörzsök)
száma. Ez a jelenség inkább egy magyar környezetben viszonylag „rövid" ideje élő, steppei kul
túráját, besenyő tudatát még részlegesen őrző népességet jelez137.
A telepítés okait, szerepét már az eddigiek alapján sem kell feltédenül a Koppány elleni
védővonalhoz kötnünk, s ezt.erősítik az alábbiak is. A belső határvédelem elméletével138 kap
csolatban - Kniezsa István nyomán - korábban éppen Györffy György hívta fel arra a figyel
met, hogy téves sztereotípia a besenyők kizárólagos határvédő szerepe,139 s amelyet a kemeji
besenyők kapcsán nem is tett magáévá140. A mezőföldi besenyők katonai funkciójának megíté
lésénél fontos szempont lehet, hogy az Árpád-kori Magyarország talán legfontosabb nemzet
közi útvonala - a nyugatról Bizáncon át vezető jeruzsálemi zarándokút - Fehérvár és Tolna
közti 3 napi útszakasza (amely azonos az 1055-i tihanyi alapítólevélben említett híres „hadiúttal") épp a Sárvíz bal partján, a besenyő ispánságon át haladt141. Lehetségesnek tartjuk, hogy
ezen útszakasz békeidőben való ellenőrzése hárult a besenyőkre. A telepítés idejének mérlege
lésénél talán nem érdektelen, hogy ez az útszakasz igazán csak a XI. században tesz szert valódi
jelentőségre, amikor István politikája eredményeként Magyarország bekapcsolódik Európa
vérkeringésébe142. Stratégiai szerepükkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk: a gyepüőrzésnél
sokkal valószínűbb, hogy mint a közeli Székesfehérvár királyi központtól függő, bármikor
hadba hívható könnyűlovas fegyvernem teljesítettek szolgálatot. Ezért különös jelentőséggel
bír, hogy a közvetlenül szomszédos, határőrként soha nem alkalmazott kunok XIII. század
végi megjelenése Fejér megyében, időben közel egybe esik a besenyő ispánság elhalásával.
Nem zárható ki, hogy a kunok idetelepítése a besenyők „elmagyarosodása'' folytán keletkezett
űr betöltését célozta a királyi hadszervezetben143.

135 Hasonló jelenség figyelhető meg a tatárjárás után megtelepedő Halas-széki kunok esetében, ahol az általuk birtokolt terület
újonnan húzott határai teljesen megbontották a Duna-Tisza közi Fejér és Csongrád megye közti határt.
136 Györffy Gy., 1940. 40. o.
137 Györffy Gy., 1940. 16-20. o. A Sárvíz-menti besenyők nyelvemlékeivel legutóbb Mándoky Kongur István foglalkozott A Fejér
megyei besenyők és kunok c , 1969 májusában Székesfehérváron elhangzott előadásában. írásban csak a kunokról szóló részek jelentek
meg. Mándoky Kongur I., 73-80. o.
138 Az elmélet első csírái már Tagányi K., (306. o.) munkájában fellelhetők.
139 Kniezsa l,

1937. 325. o.; Györffy Gy., 1940. 102. o.

140 Györffy Gy., 1987 b., 44. o.
141 Gláser L., 1929. 150. o.; Györffy Gy., 1987 b. 341. o.
142 Györffy Gy., 1977. 154. o.
143 Hatházi G., 41. o.
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A fentiekben számbavett adatok és szempontok - véleményünk szerint - inkább a település
kései voltát sejtetik. Ha a kérdés eldöntésében nem is tekinthetők perdöntőnek, arra minden
képpen felhívják afigyelmet,hogy egyértelmű bizonyítékok hiányában elhamarkodott lenne a
mezőföldi besenyő településtömb kialakulását valamely X. századi egységhez kötni, figyelmen
kívül hagyva azt a tényt, hogy folyamatos besenyő beköltözéssel még közel 120 évig számol
nunk kell.
4. A besenyő telepítések jellege

A besenyő telepítéseknél, a stratégiai, funkcionális vonatkozások mellett másfajta törvény
szerűségek is megfigyelhetők.
A XIII-XIV. századi oklevelekből ismert besenyő lakosságú települések - a Besenyő
(Besnyő, Beseny), valamint az egyes besenyő törzsek nevét megőrző helynevek, a határvidéki
telepítések és az ország belsejében található, ritkaságszámba menő nagyobb településtömbök
mellett - nagy szétszórtságban, többnyire elszigetelten, szinte mindenütt megtalálhatók
hazánkban.144 Keletkezésükkel kapcsolatban kutatásunk úgy véli, királyaink - mindenekelőtt
az állam biztonságára, a belső rend megőrzésére ügyelve - szándékosan költöztették szét az
idegeneket145. Az előfordulási arányokat tekintve ez tűnik e legjellemzőbb telepítési módnak.
Györffy György mutatott rá, hogy a nagyobb besenyő szállásterületek mind mocsaras, rétes
vidéken találhatók146. Véleménye szerint a besenyő lakta vidékek földrajzi viszonyainak ilyen
mérvű egyezése nem lehet a véletlen műve. Magyarázatát abban látja, hogy az elsődlegesen
nagyállattartó besenyőség a magyarországi rétes, zsombékos területekben a hagyományos
steppei életmódjának legmegfelelőbb környezetet találta meg. Ez nagy mértékben megkönnyí
tette telepítő uralkodóink gondjait is, hiszen ezek jó része már lakadan terület lehetett, amelyre
az intenzív talajművelésre áttért magyarság amúgy sem tartott igényt147.
Amint bevezetőnkben részletesebben is utaltunk rá, a „besenyő kérdésben" hadtörténeti
kutatásunk még távolról sem használta ki maradéktalanul a történettudomány többi szakága
által nyújtott vizsgálati szempontokat és ismeretanyagot. A kutatástörténet áttekintése során
és - a hadtörténeti elemeket is tömegesen hordozó - alapkérdések taglalásakor azonban kide
rül, e hiányosságok részben abból is adódnak, hogy a felmerülő problémák némelyikére nem
képesek megnyugtató választ adni sem a hagyományos históriai munkák, sem a komplexitásra
törekvő településtörténeti módszerek. Ugyanakkor a mai napig kiaknázadanok maradtak azok
a históriai, társadalom- és gazdaságtörténeti, műveltségbeli (anyagi kultúra, életmód) és - mint
144 Györffy Gy., 1940., térképmelléklet.
145 Pálóczi Horváth A., 1988. 121. o.
146 „Besenyőket találunk a Fertő-tó déli és keleti oldala mellett, a Hanság mocsaras partján, a Rába Győr megyei rétes partja mel
lett (Árpás), a Marcal jánosházai mocsaras szakaszai körül, a Balaton déli, mocsaras vége mellett, a Fejér és Tolna megyei Sárvíz két
oldalán, a Duna sárközi és innen lefelé terjedő mocsaras szakaszán, Pest megyében az Urbő és Örkény körüli Sárvízben, a Kisduna és a
Vág rétjei mellett. S ha lehetséges, még jobban kitűnik ez az összefüggés a Tiszántúlt. A Nagy- és Kissárrét, a Berettyó és Körösök
rétes vidéke, Szolnok és Heves megye tiszaparti öntésterülete hajdani besenyők lakhelye volt." Györffy Gy., 1940. 101-102. o., térkép
melléklet.
147 Lényegében hasonló jelenség figyelhető meg az 1246 után megtelepedő kunoknál is. Pálóczi Horváth A., 1974. 246., 1986.
215-216. o.
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majd látni fogjuk - egyes esetekben konkrét fegyverzettörténeti információk, amelyeket a
régészet nyújthatna a történetírás számára.
A továbbiakban ezekre a lehetőségekre szeretnénk ráirányítani a figyelmet.
5. A régészeti kutatás helyzete, lehetőségei
Nagy Géza jó érzékkel sejtette meg már a századforduló táján, hogy a magyarság megtelepe
dése és kereszténnyé válása után feltűnő néhány pogány rítusú lovassír a középkori Magyar
országra költözött, nomád eredetű katonai segédnépek emlékanyagához köthető. A Sárvíz
völgyéből származó tinódi (Fejér megye) és Kölesd-itatóhegyi (Tolna megye) leleteket (1-2.
tábla) besenyőnek, az erdőtelki (egykor Heves, ma Szolnok megye) harcossírt - ma is érvé
nyesen - kunnak határozta meg, megalapozva ezzel a hazai besenyő és kun régészetet148.
Az azóta eltelt évtizedekben mindinkább kibontakozó kun régészet - a különböző forrástí
pusok komplex hasznosításával - ma már többé-kevésbé hiteles képet tud rajzolni a kunok
steppei eredetű műveltségéről és annak fokozatos megváltoztatásáról, vagyis a beolvadási
folyamatról .
Ezzel szemben a hazai besenyő emlékanyag meghatározása terén számottevő előrelépés nem
történt. Az eddigi kísérletek, kevés súlyt helyezve a szovjet kutatás által nyújtott, X-XIII. szá
zadi összehasonlító leletanyag lehetőségeire150, jórészt arra irányultak, hogy a honfoglalás kora
beli anyagban mutassanak ki besenyő jelenlétet. Bálint Csanád a honfoglaláskori lovassírok
egy csoportját, az ún. kitömött lóbőrös temetkezéseket vélte korábban besenyőnek. Elgondo
lásával kapcsolatban óvatosságra int, hogy elsődleges összehasonlítási alapul nem a dél-orosz
országi besenyő „anyaterület" lelőhelyeit, hanem a - feltehetően ugyan besenyő töredékeket is
magába olvasztó, de lényegében kevert, bizonytalan összetételű - sarkeli népesség temetőjét
használta fel151. Az általa elkülönített sírok vizsgálatánál fel sem merült a földrajzi elhelyezke
dés, vagyis a lelőhelyek és a forrásokból ismert besenyő településtömbök közti kapcsolat meg
létének kérdése.
Kralovánszky Alán és Ery Kinga a Sárvíz-völgyi, „Sárbogárd-Tringertanya" és „Alap-Ta
vaszmajori Homokbánya" (Fejér megye) lelőhelyeket vélte egy időben honfoglaláskori
besenyő temetőnek. Azonban már akkor hangsúlyozták, hogy - eltekintve bizonyos ember
tani sajátosságoktól, továbbá a rituális tinó- és kutyatemetkezések meglététől, s a lelőhelyek
környékére vonatkozó forrásadatoktól - a tárgyi anyag bizonytalanná teszi a feltevést152.

148 Nagy G., 1893 b. 105-117., 1893 c. 272-273., 1896. 351-365. o.; Nagy G.,-Nemes M., 82-83., 221., 123. jegyzet, XXIII. t.
17-18., 31-32. o.; Csallány G., 56. o., VIII. t., 1-2.
149 L. a 10. jegyzetet.
150 Fedorov-Davidov, G. A., Pletneva, Sz. A. 1958.
Vil*Bálint

Cf., 1969. 95-107. o.; Pletneva, Sz. A., 1963. 258. o.

152 Kralovánszky A., 1964. 171-184., 1966. 89-96. o.; Éry K., 93-147. o.; Rég. Fűz. Ser. I. 15. (1962) 57-58. o.; Arch. Ért. 89.
(1962) 266. o.
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Gondolatmenetük gyenge pontja - s ugyanez kérdőjelezi meg Bálint Csanád elméletét is hogy az említett leletcsoportok minden más szempontból tökéletesen megegyeznek az ország
többi, X. századi „klasszikus magyar honfoglaló" temetkezéseivel.153
Hasonlóan nem meggyőző Nagy Árpád kísérlete a Kemej-vidéki X-XI. századi besenyő
köznépi temetők meghatározására (Tiszabura, Füzesabony-Réti tanya, Ohatpusztakocs-Csattaghalom). Nagy Arpád az erdőtelki harcossírt szintén besenyő hagyatéknak tartotta154. Fodor
István - aki az osztrogozsszki lelet értéelése kapcsán, mint közeli párhuzammal, újra foglalko
zott az anyaggal - elvetette ezt az elképzelést, s a XII-XIII. századi keleti analógiákat figye
lembe véve Nagy Géza korábbi, kun meghatározásával értett egyet155.
A besenyő emlékanyag körvonalazásához hasznos adalékot nyújthat Kovács László felisme
rése, miszerint a XI-XIV. századi csillag alakú buzogányok kárpát-medencei meghonosodása a
beköltöző kései nomádokhoz köthető. Nem tudjuk viszont eldönteni, hogy a XI-XII. századi
besenyő, vagy a XIII. századi kun közvetítéssel jelenik-e meg nálunk ez a fegyver, ugyanis
eddig csak szórványleleteit ismerjük156. Zömüknél a megtalálás helyét sem tudjuk, vagy a pon
tos rétegtani adatok hiánya nehezíti a megoldást, akár legfrisebb leletünk esetében, amely
Csengéié (Csongrád megye) Árpád-kori magyar falu és kun szállás feltárásakor került elő szór
ványként157. Meg kell azonban jegyeznünk, a csillag alakú buzogányok esedeges etnikum-jelző
értékét nagymértékben csökkenti az a tény, hogy e fegyvertípus azonnal beépült a magyar
könnyűlovasság hadfelszerelésébe. Ugyancsak Kovács László hívta fel a figyelmet, hogy a
„Bajcs-Farkaspuszta" (Bajč-Vlhanovo, Csehszlovákia) lelőhely ívelt, csukló nélküli zabiája - az
ismert párhuzamok alapján - besenyő lehet158. Györffy György besenyő településeket fel
gyűjtő munkájában több nyugat-felvidéki szállás is szerepel159.
Az előzőekben számbavetteken túl különösebb kísérlet nem történt a magyarországi bese
nyők tárgyi emlékeinek meghatározására160.
A lényegében évtizedek óta stagnáló besenyő régészet kibontakozásának esélyét a következők
ben látjuk. Mivel a középkori Magyarországon élő keleti eredetű népcsoportok közül ma leg
jobban a jászok és kunok régészeti hagyatékát ismerjük161 - bizonyos kérdésekben talán job
ban is, mint a velük szomszédos magyarságét - kézenfekvő, hogy az ott elért eredményeket, a

153 Kralovánszky A., 1964. 180. o. Időközben a rítus megítélésében is változott a kutatók véleménye. Kralovánszky Alán (1985.
360-374. o.) - feltárva az állattemetkezések művelődéstörténeti, kultikus hátterét - újabban maga is elveti a temetők besenyő eredetét.
Dienes István (1978. 111. o.) - többek közt históriai meggondolások alapján is - tagadja a kitömött lóbőrös temetkezések besenyő vol
tát. Fodor István (1977. 104-105. o., 57. jegyzet) munkájára hivatkozva nem érzi a rítust idegennek a honfoglaló magyarságtól, mivel
ezek finnugor környezetben is kimutathatók. Bálint Csanád (1978. 265. o.) ekkor már maga is úgy vélte „hogy a »lábhoz tett lóbőrös«
változat nyilvánvalóan a magyarság tömegeire jellemző."
154 Nagy L, 135-141. o., 1-2. tábla.
155 Fodor l, 1976. 259-260. o.
156 Kovács L, 1971. 165-181., 1986. 277-279. o.
157 Horváth F., 116. o., I. tábla, L, 18. ábra.
158 Kovács L., 1986. 279. o.
159 Györffy Gy., 1940. 25-27. o.
160 Ujabb eredményeket Pálóczi Horváth András megjelenés előtt álló munkája hozhat: Besenyők, kunok, jászok a középkori
Magyarországon. (Hereditas, Corvina Kiadó, sajtó alatt) kézirat, 1984.
161 L. a 10. jegyzetet.
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kutatási folyamat során kikristályosodott munkamódszereket, szempontokat beépítsük a
besenyő kutatásokba is. Különösen fontos lehet ez a besenyőkhöz etnikailag közelebb álló,
azonos kultúrkörből származó, közös művelődési hagyományokból táplálkozó kunok eseté
ben. A kunoknál és besenyőknél lényegében azonos beolvadási folyamat játszódik le, amely
nek kiindulási pontján a magyarságtól etnikai, nyelvi, kulturális, vallási tekintetben egyaránt
erősen különböző, nomád gyökerű katonai segédnépről van szó, végpontján pedig a magyar
ság szerves részét képező, abba tökéletesen beilleszkedő csoport áll, amely - ez hadtörténeti
szempontból talán a leglényegesebb - harci értékét már elvesztette.
Most lássuk, melyek azok a kun kutatásból átvehető legfontosabb szempontok és megálla
pítások, amelyek szem előtt tartása meghatározó lehet az elkövetkezendő évek besenyő kutatá
sában.
I. A legkönnyebben körülhatárolható emlékcsoportot az előkelő réteg pogány rítusú, magá
nyos lovastemetkezései adhatják. Elsősorban ezekben a sírokban találjuk meg azokat a steppei
kultúrára jellemző, nemegyszer bizánci, vagy orosz emlékekkel együtt előforduló, keleti ere
detű tárgyakat, amelyek - összevetve a dél-oroszországi, esetleg balkáni leletekkel - biztos ala
pot adhatnának a magyarországi besenyő etnikum kiszűrésére1 2. A kun kutatás tapasztalatai
alapján - úgy tűnik - bele kell törődnünk abba, hogy a besenyők esetében sem számíthatunk
olyan nagyszámú és gazdag leletanyagra, mint a korábbi, népvándorláskori nomádoknál. Saj
nos éppen ezek a temetkezések azok, amelyek véletlenszerűen, s csak egészen elenyésző szám
ban kerülnek napvilágra. Vizsgálatukat megnehezíti, hogy eddig kivétel nélkül nem hiteles fel
tárásból származnak163. A lelőhely pontos ismerete, a lelőkörülmények és szakszerű ásatási
megfigyelések hiányában eleve behatároltak a vizsgálati lehetőségek. A leletegyüttesek eddig
minden esetben csonkán, hiányosan - sokszor más leletekhez keveredett szórványként kerültek múzeumba.
Jelen ismereteink szerint a magyarországi besenyő lovastemetkezésekre utaló szórványokat
illetően a Sárvíz völgye tekinthető a leggazdagabbnak. 1966-ban Alap község (Fejér megye)
általános iskolájának helytörténeti gyűjteményéből egy ismeretien korú lószerszámkészlet
néhány darabja került az István Király Múzeumba. (Kralovánszky Alán gyűjtése.) (1. tábla
1-2.)
1. Kovácsolt vasból készült kengyelpár. (IKM ltsz. 76.3.4.) Formája csaknem szabályosan
kerek, enyhén aszimmetrikus. (11,3x13,3 cm és 11,4x13,5 cm) Vállába kovácsolt fülű,
vagyis nincs külön tagolt függesztő füle, a fektetett tégla formájú szíj nyílásokat a lemezzé
kalapált szárak találkozási pontjának felületébe vágták. Keskeny talpalója (sz=2,2 és
2,5 cm) - keleti, puha talpú lábbelihez idomulva - erősen ívelt.
2. Vas hevedercsat, félköríves (6x6,7 cm) csattüskéje letörött. (IKM ltsz. 76.3.5.)
Darabjaink Alap környékéről való származása valószínű, de közelebbi lelőhelymeghatározá
suk kétséges, ugyanis az általános iskola gyűjteményében későavar (VIII-IX. századi) leletek
közé keverték őket, s így összetartozó leletegyüttesként kerültek múzeumi nyilvántartásba is.
(IKM ltsz. 76.3.1-11.) A leltárkönyv bejegyzése szerint a tárgyak lelőhelye a község belterüle
tétől kb. 1 km-re, keletre fekvő „Tavaszmajori-Homokbánya". A lelőhely nyugati peremén fel162 Selmeczi L,

1985. 79-80., 1986. 129. o.; Pálóczi Horváth A., 1973 . 201-203., 1985. 98-99. o.

163 Selmeczi L., 1982. 730. o.
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«

Sun

I. tábla. 1-2.; Kengyelpár (Alap-Tavaszmajor)
3.: Kengyel (Kölesd-Hatóhegy)

tárt avar sírok ugyan kétségtelenné teszik az általános iskolai gyűjtemény avar leleteinek szár
mazási helyét, ezt azonban nem vonatkoztathatjuk automatikusan a fentiekben leírt idegen
lószerszám-szórványra is164. Vállába kovácsolt fülű, kerek kengyelpár legközelebbi párhuza164 Maga a lelőhely régóta ismert, 1959 és 1966 között több ízben is folyt itt leletmentő feltárás, amelynek során csaknem 200 sír
került napvilágra. Az avar sírok mellett (Rég. Füz. Ser. I. 19. [ 1965 ] 35. o.) a lelőhely túlnyomó hányadát - a D-É-i irányban húzódó több száz sírósra tehető, Árpád-kori (X-XIII. századi) köznépi temető teszi ki. A leletanyag alapján („S"-végű hajkarikák, gyöngyök,
gyűrűk, kések stb.) a temető több része oszlik: a D-i a korábbi, az E-i a későbbi (III. Béla CNH 128. és IV. István CNH 103. érmekkel
datált) sírcsoport. (Rég. Füz. Ser. I. 13. [ 1959 ] 83. o.; 17. (1964) 66-67. o.; Arch. Ért. 91. (1964/262. o.) Kralovánszky Alán 1964-ben ekkor még csak a legdélebbi, honfoglaláskori és X. századi sírcsoport ismeretében - a hasonló jellegű „Sárbogárd-Tringer tanya" lelő
hely alapján, X. századi besenyő temetőnek vélte. (1964. 179. o.) Az elgondolásával kapcsolatos kételyekről már esett szó. Most csak
arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a kun analógiák alapján - még ha el is fogadjuk a besenyő meghatározást - nagyon kicsi annak a
valószínűsége, hogy az alapi kengyelpár előkelő tulajdonosának lovassírja egy egyszerű köznépi temetőben kerüljön a földbe (Selmeczi
L., 1982. 730. o.) A tavaszmajori temető részleteiben, sajnos, mai napig sem publikált, így nem tudjuk, hogy besenyő jelenlétet bizo
nyító tárgyi anyagot tartalmaz-e. Mindenesetre ilyeneknek meglétéről az ásatási jelentésekben nem esik szó. Az alapi kengyelpárral
kapcsolatban esetleg érdekes lehet, hogy Kralovánszky Alán a mai községi temető helyén elpusztított - közelebbről meg nem határoz
ható korú - nomád jellegű sírok meglétére talált nyomokat. Az István Király Múzeum adattárában olvasható jelentésében leírja, hogy a
sírásó munkája során gyakran talál sírokat, bennük „fegyvereket, díszeket", nyakláncot (torques?), kardot stb. Kralovánszky a temetőt
a község belterületének határán, a Kossuth L. u. táján húzódó Árpád-kori (besenyő?) településsel hozza összefüggésbe, emelyhez véleménye szerint - az alap-tavaszmajori temető semmiképpen nem tartozhatott. (Rég. Füz. Ser. I. 15.71962/ 1., 55. o.) A kérdés tisz
tázásához hitelesítő ásatásra lenne szükség.
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maira a sárvíz-völgyi tinódi (Fejér megye) és kölesd-itatóhegyi (Tolna megye) leletekben buk
kanunk rá165.
Nagy Géza - igaz, a megfelelő tárgyi bizonyítékok hiányában, főleg történeti meggondolás
ból - remek felismeréssel választotta külön ezeket az idegennek érzett leleteket a honfoglalás
kori, pogány rítusú lovassírok anyagától, XI-XII. századi besenyő emlékekként határozva meg
azokat.
A tinódi lelet (kovácsolt vasból készült, ezüst berakásos, oldalpálcás zabla, vállába kovácsolt
fülű, kerek kengyelpár, két keleti típusú szablya) a „Pintér-Varga család temetője", vagy
„Tinódi szőlőhegy" néven ismert - a mai Sárbogárdhoz tartozó - határrészből került a Magyar
Nemzeti Múzeumba a múlt század utolsó harmadában166. Földrajzilag tehát mindenképpen
indokolt a besenyőkhöz való kötés, s ezt erősíti meg az az 1269-es okleveles adat, amely Tinódot besenyő településként említi167. (2. tábla)
Kölesd-Itatóhegy a Sárvíz-menti besenyő ispánság Tolna megyei részében található,
besenyő szállások egész sorával hozhatjuk összefüggésbe. Pél, Hódos, Varsád, Beles, Tökös
szeg, Végfalu, Középfalu egykori besenyő szállások mind Kölesd környékén csoportosulhat
tak168. (1. tábla 3.)
Alap - ahonnan az általunk bemutatott kengyelpár származik - szintén besenyő szállás
volt.169
A most számbavett leletek besenyő voltát látszanak igazolni a szovjet régészeti kutatás ered
ményei is170. A vállába kovácsolt fülű kengyeltípus eredete Közép-Ázsiában kereshető. KeletEurópában ez a forma a XI. századig ismeretien, körte alakú változata azonban már feltűnik a
honfoglaláskori anyagban171. Tipológiailag ebből származtatható az a minket érdeklő, keskeny
talpalójú, kerek változat, amely a XI-XII. században általánosan elterjedt kengyelforma lesz a
dél-oroszországi steppezónában; ez az úgynevezett „besenyő-úz-csornije klobuki" típus172. A
magyarországi régészeti anyagban való első feltűnésük - a históriai adatokatfigyelembevéve minden bizonnyal a besenyők megtelepedéséhez köthető. A forma azonban még jó ideig
tovább él, XII-XIII. századi, szélesebb talpalójú változatai megtalálhatók a kun anyagban is.
Magyarországon az erdőtelki, bánkúti, kunszentmárton-jaksorérparti, homok-óvirághegyi
kun lovassírokból ismerjük őket173. Ezért a magyar néprajzi anyagba való átöröklődésüket Selmeczi László a kunok közvetítő szerepéhez köti174.

165 Nagy, 1893 c. 272-273., 1896. 351., 365. o.; Nagy G.-NemesM., 82-83., 22., 1231. o., XXIII. t., 17., 18., 31-32.; Csallány G.,
56. o., VIII. t., 1-2.
166 Dimes L, 1966. 209. o., 8. jegyzet. A lelet mai követelmények szerinti újraközlését Pálóczi Horváth András végezte el hamarosan
megjelenő munkájában, 1. a 161. jegyzet.
167 GySrffy Gy., 1987 a. 410. o.
168 GySrffy Gy., 1940. 22. o.
169 Györffy Gy., 1940. 21., 1987 a. 345. o.
170 Pletneva, Sz. A., 1958. 153-161. c ; Fedorov-Davidov, G. A., 134-145. o.
171 Bálint Cs., 1969. 97. c ; Hampel].,

241. o., Fig. 569.; Fettich N., Taf. LXXII. 35.; Fedorov-Davidov, G. A., 14. o., 1. kép.

172 Pletneva, Sz. A., 1958. 157-159-, 166. o., 3. kép, 2, 4, 6.; 4. kép 9.; 8. kép 3, 4, 8.; 9. kép 1.; 10. kép 3, 4, 6.
173 Nagy Á., 135-137. c , 1. kép 2-3.; Selmeczi L., 1971. 188-192. o., Taf. I—II.; Fodor I., 1976. 255-261. c , 3. ábra 5.; 5. ábra 2-3.
174 Selmeczi L, 1967. 104. o.
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2. tábla, A tinódi klet
47

Leleteinket tehát nagy valószínűséggel köthetjük a Sárvíz-menti besenyőség előkelőinek
pogány rítusu, magányos lovassírjaihoz. A kun kutatás tapasztalatai szerint ilyen típusú - a
nomád hagyományokat még intenzíven őrző - sírok elsősorban a beköltözés idején kerülhet
tek földbe, s az itt élt korai, első-második nemzedékhez köthetők. Fokozatos eltűnésük, amely
az asszimiláció előrehaladtát s egyben a katonai funkció háttérbe szorulását is jelzi, a hasonló
jellegű kun sírok alapján 60-70 évre tehető175. A korai besenyő emlékanyag Sárvíz-menti meg
létének bizonyításán kívül messzemenő következtetések levonására ugyan nem alkalmasak: a
pontos ásatási megfigyelések, a lelőkörülmények beható ismerete nélkül, hiányos voltukból
adódóan. (A kengyelek például önmagukban - megfelelő datáló értékű kísérőleletek nélkül nem nyújthatnak biztos kronológiai alapot a betelepülés szoros idejének meghatározására.) A
katonai segédnépek fegyvertörténeti kutatása szempontjából (lószerszámzat, szablyák) azon
ban így is nagy jelentőségűek.
II. Vizsgálati lehetőségeink még ennél is behatároltabbak a klasszikus értelemben vett
nomád szálláshelyeket - az aulokat - illetően. Tudományos ismereteink és technikai lehetősé
geink jelenlegi szintjén még reménytelen az ideiglenes jurtatáborok régészeti felismerése176.
Pedig - ha hihetünk a kun okleveles forrásadatoknak - a besenyő megtelepedés után akár még
100 évvel is számolnunk kell előfordulásukkal177.
III. Ezért - a kun példából okulva - a besenyő régészeti kutatásnak is meg kell elégednie a
már letelepült népesség állandó szállásainak (faluhely és a hozzá tartozó, templom körüli
temető) megtalálásával, szisztematikus feltárásával. Különösen fontos lehet a besenyők megte
lepedésének ideje, asszimilálódásuk szakaszainak vizsgálata szempontjából az állandó szállások
temetőinek kutatása. A kun régészeti eredmények alapján az utóbbiak egy bizonyos hányadá
ról nagy valószínűséggel sejthetjük, hogy azok legkorábbi rétegei valójában a megtelepedők
korai nemzedékéhez köthető, a pogány előkelők magányos sírjaival egyidős, nagy sírszámú,
pogány köznépi temetők maradványai. Valószínűleg a templomtól függedenül keletkeztek, s
ez esetben környékünkön kellett állnia a kötetlen nomád szálláshelyeknek. Később, a letelepe
dés után - többnyire - ezek körül alakultak ki az állandó falvak. A már keresztény temetők egy
része tehát a korábbi, pogány szállástemetők fölé rétegződött. Egy-egy innen származó, hitele
sen feltárt, jó datáló értékű leletegyüttes egyértelmű választ adhatna a betelepülés időrendjének
kérdésére178. Ezen túlmenően a pogány temetkezési rítusok, az esedegesen orosz vagy balkáni
vonásokat is magába olvasztó nomád viseleti elemeknek179 - mint a nomád etnikai öntudat
tárgyi kifejezőinek - fokozatos kikopása, s ezzel párhuzamosan a magyar viseleti elemek mind
nagyobb térhódítása, s a keresztény templomok megépülése hűen tükrözhetik a besenyő asszi175 Pálóczi Horváth A., 1985. 98-99. o.; Selmeczi L., 1985. 79-80., 1986. 129. o.
176 Pálóczi Horváth A., 1985. 93. o.
177 A kunoknál „elég későn, a 14. század közepén tűnnek fel először az oklevelekben a szállások, ekkor még településnév nélkül,
mint valamely magyar helység »környékén« találhatók (1341, 1349, 1389) vagy pedig a kun szállásbirtokos megjelölésével, de szintén
településnév megjelölése nélkül. (1328, 1340, 1347) Ezeket a topográfiai bizonytalanságokat tükröző adatokat a kötetlenül mozgó,
nomád szállások bizonyítékának szokták tekinteni" (Pálóczi Horváth A., 1974. 256. o.), bár állandóbb jellegű téli szállásokkal már
magyarországi megtelepedésük után közvetlenül is számolnunk kell. (Selmeczi L., 1985. 81-83. o.)
178 Pálóczi Horváth A., 1985. 96-97. o.; Selmeczi L, 1985. 80-81., 1986. 130-134. o.
179 Itt kizárólag a szovjet régészeti kutatás eredményeire alapozhatunk csak (1. a 150. jegyzetet), sajnos nem állnak rendelkezé
sünkre - kellő kritikával alkalmazható - egykorú ábrázolások, vagy hitelesnek tekinthető leírások. A tárgyi anyaggal való összevetésre
sem Ibn Fadhlan, sem Bonfini leírása nem alkalmas. (Ligeti L., 382-383. o.; Györffy Gy., 1940. 9., 58. o.)
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miláció szakaszait, egyben pedig a besenyők belső társadalmi tagozódásának, vagyoni differen
ciáltságának is fokmérői lehetnek. Ugyancsak hasznos információkat nyerhetünk az állandó
falvak régészeti vizsgálatából. A besenyők gazdasági-társadalmi integrációja, a letelepült élet
mód kutatása szempontjából döntő jelentőségű a faluhálózat és telekrendszer tisztázása, a bel
telek szerkezetének (lakó- és gazdasági épületek, ólak, karámok), a tüzelőberendezéseknek, és
használati tárgyaknak minél teljesebb ismerete180. Csorba Csaba a Sárvíz-menti besenyő tele
pek régészeti azonosítása kapcsán figyelt meg egy sajátos települési jelenséget. Esetleg a bese
nyők nagyállattartásra alapozódó, eleinte kezdetleges földművelését jelezheti, hogy a bese
nyőkhöz köthető Tolna megyei Árpád-kori lelőhelyeken több esetben találkozott kisebbnagyobb, időről időre tovább vándorló családi csoportok szakaszosan ismédődő településma
radványaival, amelyek „a patakoktól elválasztott, egymástól alig nyíllövésnyire fekvő" domb
hátakon találhatók181.
IV. A fentiekből következően a besenyő problematika régészeti megközelítésénél a szállás
helyek összegyűjtése, feltérképezése az első számú feladat. Ennek kivitelezésére - írott forrás
bázisát, régészeti adottságait tekintve - a legalkalmasabb területnek a Sárvíz menti település
tömb tűnik. Mint láttuk, a korai besenyő szórványemlékek is - Tinód, Kölesd-Itatóhegy,
Alap - elsősorban itt találhatók meg. Csorba Csaba a besenyő ispánság Tolna megyei szaka
szán e gyűjtőmunkát részben már elvégezte182. Az István Király Múzeum leltárkönyvi bejegy
zései és adattári dokumentumai alapján - melyek részletes ismertetését terjedelmi okból mel
lőzzük - már így, a szisztematikus terepbejárások megindulása előtt is közel 40 Fejér megyei
„besenyőgyanús" lelőhely áll rendelkezésünkre. Ezek hitelesítése és pontos azonosítása mellett
megnyugtató eredményre csak teljességre törekvő anyaggyűjtésen alapuló, Méri István munka
módszerét követő adattár elkészítése vezethet183. A feladat lényegében a Sárvíz menti bese
nyőkre vonatkozó források konkrét lelőhelyhez való kötése. A terepbejárások során lokalizált
és térképre vetített lelőhelyek, s az ott gyűjtött leletek írott forrásokkal való egyeztetésének
lehetőségét a Sárvíz völgye középkorával foglalkozó, a dolgozat 3. részében - a régészeti szem
pontok miatt szándékosan - részletesen taglalt történeti munkák, forrásgyűjtemények nyújt
hatják majd. A szállások azonosításában fontos szerepe van a helynévkutatásnak is, elsősorban
a helynevek régi és mai térképek adataival való egyeztetésének. Területünkre sajnos kevéssé
alkalmazhatók a XVI. századi kéziratos térképek, (Lázár deák 1553., Matthes Zündt 1567.,
Wolfgang Lazius 1570.) viszont annál inkább a Josephinische Aufnahme, majd az azt

180 Selmeczi L., 1985. 81-83., 1986. 134-137. o. Érdekes problémát vet fel Györffy György (1984. 970. o.) Freisingi Ottó egyik
magyarországi feljegyzésével kapcsolatban. „Mivel a falvakban és városokban a lakásaik igen hitványak, ritkán fából és még ritkábban
kőből valók, egész nyáron át és ősszel sátrakban laknak." Szabó István szerint itt a falusi beltelkeken, a ház mellé felállított jurtákról
lehet szó, amelyekben a magyarok - nyáron - a XII. században is laktak. (Szabó I., 31. o.) Györffy - ugyan nagyon óvatos megfogalma
zásban - nem tartja lehetetlennek, hogy a Konrád császárt kísérő püspök adata besenyőkre vonatkozhat, hiszen „ . . . Freisingi Ottó
magyarországi útja felerészben besenyő falvak mellett vezetett el...". Hozzátehetjük: ezen az útvonalon feküdt - három napi járóföl
dön át - a Sárvíz-menti besenyő ispánság is (1. a 141. jegyzetet). Szintén Györffy György (1987 a. 339., 350-351. o.) hívta fel arra a
figyelmet, hogy valamelyik Fejér megyei „Besenyő" helységhez köthető a Szent Margit legenda 1267. évi adata, amelyből kiderül, hogy
az egykor nomád besenyők a XIII. század végén már kéményes, ablakkal ellátott házban laktak.
181 Csorba Cs., 61-65. o. (Beles, Hódos, Tökösszeg, Végfalu, Középfalu, Kajdacs, Dorog körzetében)
182 Uo.
183 Méri L,

1952. 49-65., 1954. 138-152. o.
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követő II—III. számú katonai felvételek, végül Mikoviny Sámuel térképe a XVIII. század köze
péről184.
Sok hasznos információval szolgálhatnak Nagy Lajos munkái a megye „pusztatemplomairól" (egykori faluhelyekre jó adatok185), továbbá helynévi anyaggyűjtései186, melyek magukba
foglalják - többek közt - a már említett térképek adatait és sok, addig publikálatlan levéltári
anyagot is (uradalmi leírások stb.). Hasonló jelentőségű források a török utáni visszatelepíté
sek, határvizsgálatok (régi faluhely megkeresése) jegyzőkönyvei187. Rendelkezésünkre áll Bél
Mátyás vármegyeleírása188, Fejér megye II. József kori katonai leírása189, valamint Pesty Frigyes
helynévtárának Fejér megyével foglalkozó része190. A megyei levéltár községmonográfia-sorozata szintén sok újat ad az egyes településekhez köthető források számbavételekor191.
Az elkészült adattár számos vizsgálatai lehetőségre adnak módot.
A. Összesítő térképre együtt rávetítve a vidék középkori domborzatát, vízrajzi viszonyait,
úthálózatát rekonstruáló kísérleteket (1. a 3. fejezetet) és a megtalált, korszakokra lebontott
(X., XI-XIIL, XIV-XVI. századi) régészeti lelőhelyeket, nagymértékben pontosíthatjuk a Sár
víz-völgy településhálózatáról alkotott eddigi képünket.
B. Az adattári információk összesítése után lehetővé válna a legjobb régészeti adottságokkal
és legoptimálisabb írott forrásbázissal rendelkező lelőhelyek kiválasztása, feltárása.
C. A besenyő emlékanyag meghatározása szempontjából kevéssé jelentősek a XIV-XVI.
századi, már teljesen „elmagyarosodott" faluhelyek. Elsődlegesen a XI-XIIL századi „klasszi
kus" besenyő korszak lelőhelyeit kell vizsgálnunk, s a megtelepedés ideje, körülményei szem
pontjából gyakorlatilag azonos jelentőséggel bír a honfoglaláskori és X. századi lelőhelyek
minél teljesebb ismerete is 192.
D. A feltárt XI-XIIL századi település (vagy települések) anyagát érdemes lenne összevetni
az egykorú, környékbeli magyar falvak leleteivel. Reményeink szerint az összehasonlító vizsgá
latok plasztikusan bizonyítják a két népesség etnikai, életmódbeli különbségeit, majd a kulturá
lis kölcsönhatások révén fokozatos összemosódásukat.
A fentiekben foglaltak csupán a besenyő hadtörténeti kutatás továbblépésének egyik lehet
séges módjára hívhatták fel afigyelmet,jelezve azt, hogy az Árpád-kori magyar hadszervezet
besenyő elemeinek vizsgálata még számos - eddig kevéssé kihasznált - megközelítési lehető
séggel rendelkezik. A most felvetett ödetek tényleges eredményekké érlelése még további
kutatásokat igénylő, megoldásra váró feladat.193
184 Nemes K., 1-3. sz. fakszimile térkép. AJosephinische Aufnahme (1782-85, 1:28.800), a II. sz. (1829-66, 1:25.000 és 1:75.000),
a III. sz. (1872-84, 1:25.000 és 1:75.000) katonai felmérések eredetije a bécsi Kriegsarchivban, fénymásolata a Hadtörténeti Térképtár
ban található. Szelvényezését Csendes L. és N. Ipoly M. (5-168. o.) végezte el.
Mikoviny Sámuel „Mappa Comitatus Albensis geometrice concinata" (1:144.780), Bendefy L., I. 106., II. 6. o. - eredetije a Tolna
megyei levéltárban található, (ltsz. T-45.)
185 Nagy L, 1966. 173-180. o.
186 Nagy L., 1972. 227-311. o.
187 Móra M., 211-226. o.
188 Prokopp Gy., 83-118. o.
189 Eperjessy K., 119-160. o.
190 Párniczky ]., 161-306. o.
191 Fejér megyei Történeti Évkönyv 13. (1979) A-B, 14. (1980) B, 15. (1981) C-E, 16. (1985) E-F, 17. (1987) G-K.
192 Csorba Cs., 57. o.
193 Végezetül szeretnék köszönetet mondani lektoraimnak, Pálóczi Horváth Andrásnak és Selmeczi Lászlónak munkámhoz nyújtott
baráti segítségükért, szíves szakmai tanácsaikért. A rajzokat Branczeiz Zsuzsa készítette.
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Gábor

Hatházi

TO THE RESEARCHES CONCERNING THE NOMADIC ELEMENTS
OF THE MILITARY ORGANIZATION OF HUNGARY
IN THE AGE OF THE ARPADS
the pechenegs
Resume
The nomadizing peoples of the Middle-European steppe area have special impor
tance in the researches concerning the Hungarian military organization in the age
of the Arpáds. One of these peoples were the Pechenegs (Bečenek, Patzinak, Bissenus) of Kipchak-Turkish language who crowded into the Carpathian Basin con
tinuously from the 10th to the 12nd century.
Our researches in the field of military history payed only a little attention to the
points of view given by the toponymy, the history of settlements and the archaeolo
gy (social-economical background, connections between the autonomies and the mi
litary organization, strategical role of settlements, the effects of integration upon
the military values, the mutual effects of the material culture and armament). The
aim of this work is to muster the outcomes of the researches of such kinds and to
call the attention to the possibilities in the researches which can help to know the
role of the Pechenegs in military history better.

Gábor Hntházi
A LA RECHERCHE DES ÉLÉMENTS NOMADES DE L'ORGANISATION
MILITAIRE EN HONGRIE, À L'ÉPOQUE D'ARPAD
les pétchènegues
Resümee
Dans la recherche de l'organisation militaire hongroise à l'époque d'Arpad, l'examen des peuples nomades vivant dans la zone steppeuse de l'Europe Orientale doit
avoir une place saillante. Un de ces peuples, notamment les Pétchènegues qui parlaient la langue kiptschak-turque (Bečenek, Patzinak, Bissen us), affluaient conti
nuellement au territoire du bassin Carpathe à partir du milieu du X e siècle jusqu'au
début du XU« siècle.
Les recherches d'histoire militaire jusqu'aux nos jours n'ont pas fait de grande
dépense d'énergie pour les points de vue donnés par la science de la toponymie,
l'histoire du peuplement ou par l'archéologie (arrière-plan économique et social, le
rapport de l'autonomie et de l'organisation militaire, le rôle stratégique des installations, l'interaction de la culture matérielle et de l'armement, l'influence de l'intégration sur leur valeur militaire).
Le but de cet ouvrage est de tenir compte des résultats des recherches déjà faites dans ce domain-là, et d'attirer l'attention aux possibilités de recherche qui peuvent aider la connaissance du rôle des Pétchènegues dans l'histoire militaire.
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Gabor Huthäzi
ZUR FRAGE DER NOMADISCHEN ELEMENTE DER UNO ARISCHEN
KR^EGSORGANISATION IN DER ARPADENZEIT
die petschenegen
Resümee
Bei der Untersuchung der ungarischen Kriegsorganisation in der Arpadenzeit
muß ein hervorragender Platz den nomadischen Völkern eingeräumt werden, die
in der osteuropäischen Steppenzone beheimatet waren. Zu diesen gehörten die
kypteohak-türkischsprachigen Petschenegen, deren Zustrom ins Karpatenbecken von
der Mitte des 10. Jahrhunderts bis zu Beginn des 12. Jahrhunderts schier unun
terbrochen war.
In unserer kriegsgeschichtlichen Forschung wurde bis heute wenig Aufmerksam
keit den Gesichtspunkten geschenkt, die die Ortsnamenkunde, die Siedlungsgeschichte und die Archäologie bieten (sozialökonomischer Hintergrund, Verbindung
zwischen Autonomie und Kriegsorganisation, strategische Rolle der Besiedlungen,
Wechselbeziehungen zwischen materieller Kultur und Bewaffnung, Einfluß der In
tegration auf dem Kampfwert). Diese Studie verfolgt das Ziel, die bisherigen Er
gebnisse der Forschungen in dieser Richtung zu registrieren und auf die Forschungs
möglichkeiten aufmerksam zu machen, die ein besseres Kennenlernen der kriegs
geschichtlichen Rolle der Petschenegen fördern können.

Габор Хагхази
К ВОПРОСУ КОЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕНГРОВ ЭПОХИ АРПАДА
Печенеги
Резюме
В исследовании военной организации венгров эпохи Арпада особое место занима
ют кочевые народы, жившие в зоне степей Восточной Европы. Среди них с середины
X века до начала XII века почти непрерывно вливались в Карпатский бассейн пече
неги, говорившие на кипчакско-тюркском наречии (Весепек, РаЫпак, В1&8егш5).
Венгерская военная историография до сего времени уделяла мало внимания ас
пектам топонимики, изучению географических названий, истории поселений, архео
логии (в том числе и изучению экономико-социального фона, связи автономии и
военной организации, стратегической роли поселений, взаимозависимости матери
альной культуры и вооружения, воздействию интеграции на боевой состав воинства).
Целью настоящей работы является обобщение результатов, имеющихся до сего вре
мени в исследованиях аналогичного характера. В то же время автор старается об
ратить внимание на те исследовательские возможности, которые могут содействовать
более лучшему ознакомлению с военно-исторической ролью печенегов.
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KÖZLEMÉNYEK
HORN ILDIKÓ

RÁKÓCZI LÁSZLÓ PÁLYÁJA
(1633-1664)

I.
Rákóczi László személye nem ismeretlen a történészek, irodalmárok, művészettörténészek
előtt. Neve Várad visszafoglalásának kísérletével fonódott össze, emlékét a „Rákóczi végső
búcsúzó éneke" című ballada és néhány kecses műtárgy őrizte meg. Jelen volt a kor minden
jelentős eseményén: országgyűléseken, ï657-ben Lengyelországban, a törökellenes harcokban,
s gyakran megfordult Erdélyben is. Már a század eleji kutatások felderítették, hogy fontos sze
repet játszhatott a magyar politikai életben, de a történészek nem tudták eldönteni, hogy - az
akkori hagyományos szemlélet szerint - az Erdély-párti vagy a Habsburg-hű táborhoz tarto
zott.1 így újból fel kell tenni a kérdést: Milyen célok vezették, és milyen pályát futott be
Rákóczi László?
Rákóczi László 1633. április 29-én született Zborón.2 Négy évvel később, nővérével, Anná
val, már mint apátlan-anyádan árva, Bécsben várja III. Ferdinánd és I. Rákóczi György meg
egyezését, amely további sorsukról dönt. A két uralkodó vitáját a szülők ellentétes végrende
lete váltotta ki. A kor szokásainak megfelelően mindketten a magyar király oltalmába ajánlot
ták gyermekeiket. Tényleges gyámként Pál a bátyját, I. Rákóczi Györgyöt kérte fel. Pethe
Anna azonban jobban bízott Pázmány Péter érsekben, akit már ifjú kora óta szoros szálak fűz-

1 A századfordulón megjelent egy-két kisebb forrásközleményen kívül három nagyobb lélegzetű munka készült róla. Botka Tivadar
(A Rákócziak ifjabb ága. Győri Történeti és Régészeti Füzetek III.) a katolikus Rákóczi-ág sorsát mutatta be. Gyalókay Jenő hadtörté
nész tollából jelent meg az a tanulmány ( H K 1913), amely Rákóczi László életéről máig az egyetlen kiadott összefoglaló cikk. Gyaló
kay Rákóczi Lászlót környezetéből kiemelte, csak politikai tevékenységére összpontosított. Ezen belül az egyetlen ismert tényt, Várad
megtámadását állította reflektorfénybe. Rákóczi László naplóját 1913-ban Wallentényi Desző rimaszombati gimnáziumi tanár készítette
elő kiadásra. Előszavában levéltári források alapján vázolta Rákóczi életrajzát.
2 Rákóczi László születését korábban 1635-re vagy 1636-ra tették. De III. Ferdinánd 1636-ben kelt diplomája (OL NRA. F. 767.
N o . 37.), amelyben elvállalja az árvák feletti gyámságot, Annát kilenc, Lászlót három évesnek említi. Pontosabb dátumot ad a zborói
anyakönyv: Századok, 1881. 122. 1. és Rákóczi László naplója. A családról: Trócsányi Zsolt: Rákóczi Zsigmond (Egy dinasztia szüle
tése). A debreceni Déri Múzeum Evkönyve, 1978. Debrecen, 1979. Tanulmányával néhány ponton vitába szállt Szabó András:
Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (1544-1608). Kiegészítések egy életrajzhoz. Történelmi Szemle, 198ó. A fejedelem életrajza: Hangay
Zoltán: Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond. Bp., 1987. A család leszármazására: Keresztes Kálmán: A Rákócziak. Turul,
1928.
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Rákóczi László arcképe. Elias Widemann rézmetszete a Comitium Gloriae centum...
1646. évi kiadásából. Megjelent először a Hadtörténelmi Közlemények 1913- évi 3- számában
Gyalókay Jenő: Rákóczy László 1636-1664 című tanulmányához

tek a Pethe családhoz, és Rákóczi Lászlónak is keresztapja volt.3 Mivel Pethe Anna, már
özvegyként, utolsó hónapjait gyermekeivel Bécsben töltötte, halála után így az ő végakarata
érvényesült. A himmelpfortstrassei Rákóczi-házban László számára megszervezték az udvartar
tást, nővére pedig ugyanebben az utcában, a Szent Jakab zárdában nevelkedett.4

3 Pethe Lászlónénak ajánlott Imádságos könyvről: Régi Magyar Nyomtatványok II. 1601-1635. (Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay
Ferenc) Bp., 1983- 945. sz. Rákóczi Pál végrendelete: Egyetemi Könyvtár T. XXXV/67. 59. o.
4 I. Rákóczi György Máriássy Ferencnek. Gyulafehérvár, 1642. január 6. OL P 566. Radvánszky es. lvt. IV. oszt. 74. cs.
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I. Rákóczi György egyszer már átélte a család ilyen megosztását. Akkor László apja, Pál
tanult Grazban, ahol rokonai jóváhagyásával a katolikus hitet is felvette. A későbbiek során a
testvérek a vallás, neveltetés, a politikai pálya különbözőségeit nagyon jól kihasználták. László
és Anna esetében viszont a fejedelem, az apa végrendeletére hivatkozva, éveken keresztül tilta
kozott Esterházy Miklós nádornál és az időközben esztergomi érsekké és a gyermekek gyám
jává kinevezett Lippay Györgynél.5 Mi indokolta ezt a makacs ellenállást?
A harmincéves háború francia-svéd szakaszához érkezett. A fejedelmet a franciák és a své
dek is felkeresték Habsburg-ellenes szövetség ajánlatával. I. Rákóczi György csak a kedvező
alkalomra várt, hogy Bethlen Gáborhoz hasonlóan bekapcsolódhasson a háborúba, s ezen
keresztül Erdély majd a háborút lezáró békében is helyet kapjon. Ebben az esetben el akarta
kerülni, hogy öccse gyermekei, szinte túszként, a császári udvarban tartózkodjanak.
Mivel az árvák már Bécsben éltek, Rákóczi Györgynek nem lehetett reális esélye arra, hogy a
császár kiengedi befolyása alól a család utolsó katolikus sarjait. A fejedelem ellenállása mégsem
volt öncélú, igyekezett kompromisszumot kicsikarni: magának a birtokok kezelését, az árvák
nak a legjobb nevelést akarta biztosítani. Annak idején, amikor Rákóczi Zsigmond birtokait
fiai egymás közt felosztották, nemcsak a földeket harmadolták, de a várakat, kastélyokat is,
minden épületet. Ha tehát a gyám nem a fejedelem lesz, akkor a birtokok gondviselőit, keze
lőit sem ő nevezi ki, nem neki tartoznak elszámolással. Öccse birtokait a lezülléstől, magát
pedig az idegenek kémkedésétől féltette.
A fejedelem végül elérte célját: az árváknak két uralkodó gyámjuk lett. Birtokaikra a fejede
lem viselt gondot, míg neveltetésüket átengedte a császárnak.6
Az ifjú gróf 15 évet töltött az udvarban, az uralkodó közvetlen környezetében, a vele egy
idős Ferdinánd herceg játszó-, majd tanulótársaként. Bécsben és a nagyszombati jezsuita kollé
giumban tanult. Tanulmányait utazások zárták; 1648-ban IV. Ferdinánddal Spanyolországba
készült, 1651-ben Itáliában járt.7
Bécsi évei alatt alakította ki azt az ismeretségi kört, azt a kapcsolatrendszert, amelyre egész
életében építhetett. Neveltetése következtében számos magas rangú tisztviselővel került kap
csolatba, bécsi tanulóéve alatt az udvari arisztokrácia gyermekeivel, egy-egy Schwarzenberg-,
Pötting-, Slavata- és két Kolowrat-csemetével koptatta az iskolapadot.8 Egykorú forrásanyag
gal erre a fontos időszakra vonatkozóan sajnos nem rendelkezünk, a későbbi levelezéséből és
naplójából pedig nem lehet megállapítani, kikkel állt közelebbi kapcsolatban, kikkel tartotta a
későbbiek során is Rákóczi az összeköttetést, mert név szerint csak Auerspergh herceget és
Pucheimet említi meg.

5 I. Rákóczi György és Lippay György levelezése. TT 1882. 147. és 280-302. o. I. Rákóczi Györgyről 1.: Nagy László: A „bibliás
őrálló" fejedelem I. Rákóczi György a magyar históriában. Bp., 1984.
6 I. Rákóczi György Lippay Györgynek. Dés, 1643. augusztus 10. Szilágyi Sándor: Rajzok és tanulmányok. Bp., 1875. II. k.
233-35. o.
7 A nagyszombati kollégium anyakönyve. Egyetemi Levéltár, mikrofilm-másolat. II. Rákóczi György Rákóczi Lászlónak. Gyulafe
hérvár, 1648. november 25. OL E-190 17. cs. No. 5319.
8 Die Matrikel der Universität Wien. Graz-Köln, 1961. IV. band. 201-202. o. Rákóczi 1645. november 23-1646. december 6.
között tanult Reinold Rungen osztályában.
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Az ismeretszerzés, jelleme, gondolatvilága alakulásának szempontjából sokkal nagyobb
hatást gyakoroltak Rákóczi Lászlóra a környezetében megforduló magyar főurak és iskolatár
sak. Első helyen kell említenünk gyámját, a nevelését irányító Lippay György érseket. Lippay
Pázmány Péter munkáját folytatta, nagy elődjéhez hasonlóan Erdély és a királyság politikai
együttműködésén dolgozott, ezt nagyban megkönnyítette, hogy Pázmány ráhagyta a fejede
lemmel való levelezése rejtjelkulcsát. Lippay rendkívüli műveltségét nagy könyvtára is jelzi, ő
volt az, aki 1642-ben megvásárolta Fugger Antal könyveit.9 Az érseken kívül ügyes-bajos dol
gaiban Rákóczi biztosan számíthatott keresztanyja testvérére, Pálffy Pálra is. Ezen túl jó kap
csolatban állt Batthyány Ádámmal, és többször vendégeskedett Zrínyi Miklós és Péter udvaraban.10
A linzi béke után a magyar közvéleményt egyre inkább a török elleni háború gondolata fog
lalkoztatta. Mind a magyar, mind a világpolitikában fontos eseményeket ígért az 1646. esz
tendő. Rákóczi Zsigmond, a fejedelem kisebbik fia Magyarországra, Sárospatakra költözött, és
élénk levelezésbe kezdett Pálffyval, Esterházy Lászlóval, Batthyány Ádámmal és másokkal.
Ezzel megtették az első lépéseket a magyar és az erdélyi vezetők politikájának összehangolá
sára, törökellenes terveik kidolgozására. 1646-ban Velence és a Porta között háború indult
Kréta szigetéért. A pápa Velence, Lengyelország támogatásával szövetség szervezését kezde
ményezte, amelyben fontos szerepet szánt Erdélynek és a vajdaságoknak is. Ugyanekkor Len
gyelország is meg-megismétlődő támadásaival nyugtalanította Isztambult és a tatár kánságot.11
Az előjelek arra mutattak, hogy Európa és a Török Birodalom összecsapása hamarosan
bekövetkezik. Ebben a légkörben a Bécsben, Nagyszombaton tanuló ifjak is nagy figyelemmel
követték az események alakulását, és a törökellenes harc gondolata gyorsan elterjedt az ő
körükben is. Közülük egyre többen - az Esterházy fiúk, Pálffy Miklós, Rákóczi László, Páz
mány Miklós, Homonnai György, Balassa Bálint stb. - a katonáskodás felé fordultak, hadi
pályára készülődtek. így például Esterházy Tamás Zrínyi Péter parancsnoksága alatt esett át a
tűzkeresztségen, Esterházy László többször csatázott Zrínyi Miklós és Batthyány Ádám olda
lán a török portyázok ellen. Pálffy Miklós Itáliából hazatérve a Forgách Ádám vezette csatáro
zásokban jeleskedett. Pázmány Miklós morva birtokai helyett Magyarországon telepedett le, és
megszerezte a pápai, majd a veszprémi főkapitányságot.12
Az aktív törökellenes politika hatása a tizenéves Rákóczi László tevékenységén is kimutat
ható: 1648-ban véget vetett a rendszeres tanulásnak és „az magyarországi végeknek eljárásában
foglalatos lévén" hosszabb időt töltött Komáromban, más várakban, Batthyány Ádám és a
Zrínyi testvérek birtokain.13 Tudomásunk szerint az első komoly ütközetben Zrínyi oldalán,

9 Csapodi-Tóth-Vértesy: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987. 104. o.
10 Pálffy Pál levele. Bajmóc, 1649. szeptember 16. OL NRA F. 68. No. 27. - Megmaradt Rákóczi László és Zrínyi Péter közös tré
fás vadász-zászlaja 1650-ből. Leírása: Kalmár János: Régi magyar fegyverek. Bp., 1971. 386. o.
11 Keserű Gizella: II. Rákóczi György háborúi és politikai hátterük. Utószó a Rákóczi-eposzhoz. Bp., 1988. 206-207. o.
12 Eszterházy János: Az Esterházy család és oldalágainak leírása. Bp., 1901. 107., 180-185., 191-194., 251. o.;Jedlkska Pál: Eredeti
részletek a gróf Pálffy család okmánytárához. 1401-1653. 387., 505-506. o. ki Jenéi Ferenc: Pázmány Miklós veszprémi főkapitány. A
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 1963. 161-170. o.
13 Rákóczi László Lórántffy Zsuzsannának. Nagyszombat, 1648. november 9. OL E-190 17. cs. No. 5318.
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165 l-ben vett részt, amikor a bán 4000 főnyi seregével Kostajnicánál ütközött meg a törökök
kel, és nyolcórás küzdelemben győzedelmeskedett.14
Rákóczi László tizenöt éves koráig csak levelek útján érintkezett nagybátyjával, a fejedelem
mel, és még a temetésén sem vett részt. Erdély új fejedelmétől, II. Rákóczi Györgytől azonban
a magyar méltóságviselők és egyes udvari politikusok is sokat vártak. A fejedelem bíztatóan
fogadta a közlekedési kísérleteket, és szövetségét ajánlotta III. Ferdinándnak egy esetleges
török elleni háborúban. A fejedelem és Rákóczi László kapcsolata is szorosabb lett, személyes
találkozókra is sor került: 1648 december-1649 február között a gróf Sárospatakra látogatott.15
Mindez már a hazatérését készítette elő.
Rákóczi László 165l-ben mondott búcsút az udvarnak. A bécsi neveltetés mindent meg
adott, ami egy nagyszerű pálya befutásához szükséges: nagy tudást, műveltséget szerzett, nyel
veket tanult, külföldi tapasztalatokkal, ismeretségekkel gazdagodott. Uralkodók és más magas
pártfogók álltak mögötte, kialakult baráti köre is. Politikai elképzelései formálódni kezdtek,
eldöntötte, hogy tudását, erejét a török ellen fordítja. A bécsi évek alatt más meghatá
rozó élmény is érte: megismerkedett az európai művészettel, csodás kertekkel, kastélyokkal.
Ilyen felkészültséggel tért haza tizennyolc évesen Zboróra, hogy megkezdje önálló, felnőtt éle
tét.
Gyalókayjenő a hazatérő Rákóczi László helyzetét úgy értékelte, hogy a gróf két malomkő
között őrlődött. Politikailag és érzelmileg ingadozott a Habsburgok és a Rákócziak között,
akik arra törekedtek, hogy a saját céljaikra használják fel a másik féllel szemben.16
Ez a megállapítás nem helytálló. Rákóczi László a két állam kapcsolatában nem lehetett
ütközőpont, viszont lehetősége nyílt arra, hogy közvetítő szerepet játsszon. A magyar főneme
seket, Pálffyt, Zrínyi Miklóst, Nádasdy Ferencet szintén a törökellenes harc foglalkoztatta, és
II. Rákóczi Györgyben a potenciális szövetségest vélték felfedezni. A két fél közeledését segít
hette Rákóczi László is. Erre különösen alkalmassá tette, hogy vallása, neveltetése, kapcsolatai
a császári udvarhoz és a magyar arisztokráciához, származása, birtokai az erdélyi Rákócziakhoz
fűzték.
A hazatérő Rákóczi Lászlónak számos feladattal kellett megküzdenie. Hároméves korától
Sáros vármegye főispánja, de a tényleges főispáni teendőket csak most, nagykorúsítása után
láthatta el.17 Meg kellett ismerkednie vármegyéje politikai, gazdasági életével, a vezető közne
mesi családokkal. Meg kellett szerveznie udvarát, átvenni jószágai irányítását, családalapítás
előtt állt, meg kellett teremtenie az otthonát. Birtokügyei rendezésre vártak, és arra is szükség
volt, hogy Lórántffy Zsuzsannával és fiaival elfogadtassa magát, s beilleszkedjen a családba.

14 Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós. Bp., 1896. 314-320. o.
15 Rákóczi György utasítása OL E-190 17. cs. No. 5138-5139.
16 Gyalókay Jenő: Rákóczi László. Hadtörténelmi Közlemények, 1913. 435-447. o.
17 Főispáni tevékenységéről kevés adat áll rendelkezésünkre. Az eperjesi levéltári anyag főként az 1658-1660 közti időszakra
vonatkozik.
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Rákóczi az udvar színes világa után egy teljesen más, de hasonlóan összetett, izgalmas
közegbe tért haza. Felső-Magyarországföldrajzi,gazdasági helyzeténél fogva, bizonyos önálló
ságot biztosított magának a többi országrészhez viszonyítva. Északon és keleten Lengyelor
szág, illetve Erdély határolta, de a rokoni, üzleti, birtoklási, baráti kapcsolatok túlnőttek a hatá
rokon. Bécs és Pozsony messze volt, így a Felvidék politikája, sorsa nem egyszer szorosabb
szálakkal kötődött Erdélyéhez, mint a Királyi Magyarországéhoz. Délen húzódott a Hódolt
ság, és a török ellen állandó készenlétben kellett állni. A terület vallási megosztottsága szintén
konfliktusforrás lehetett: a nagybirtokosok - Rákóczi László, a Homonnai, Csáky családok katolikusok voltak, míg a köznemesség reformátusok és evangélikusok táborára oszlott.
Mint már említettük, ez idő tájt a sárospataki udvar a magyar politikai élet egyik központja
volt. Rákóczi Zsigmond és Pálffy Pál nádor azon dolgoztak, hogy országgyűlést hívjanak
össze, ahol az ország belső reformjának, a törökellenes harcnak az országegyesítésnek kérdéseit
megtárgyalhatnák. Mozgalmukhoz birodalmi szövetségest kerestek; Rákóczi Zsigmond felesé
gül vette Pfalzi Frigyes, volt cseh király lányát, Henrietta hercegnőt, s így rokonságba került
az angol, a svéd és a brandenburgi uralkodó családdal is. Ez az ígéretes politikai mozga
lom, amelyet Zrínyi szavai után történetírásunk jó konjuktúrának nevezett el, 1650-5l-re
érte el csúcspontját, abban az időben tehát, amikor Rákóczi László haza készült. Arra azon
ban már nem volt lehetősége, hogy valamilyen módon ehhez a mozgalomhoz kapcsolódjon,
mert 1652 elején Rákóczi Zsigmondot és feleségét elragadta az országszerte pusztító himlőjár
vány.18
Fia halála után Lórántffy Zsuzsanna egyre több figyelmet szentelt Rákóczi Lászlónak. Ez az
érdeklődés egyaránt hozott jót s rosszat hősünk számára. A fejedelemasszony kiváló gazda
volt, építkezései, kertjei például szolgáltak. Kimeríthetetlen energiával, remek szervezőkészség
gel rendelkezett. Mindenről tudni akart, és keményen kézben tartotta embereit. Szigorúság,
makacsság jellemeztem, nem tűrte az ellentmondást. Fiával, Györggyel már korábban meg
romlott a kapcsolata, többek között ezért költözött férje halála után sárospataki és munkácsi
birtokaira. Mélyen vallásos volt, felvirágoztatta a pataki kollégiumot, komoly adományokkal
támogatta a kálvinista egyházat. Döntéseiben azonban sokszor túlzottan befolyásolta vallásos
sága. Rákóczi Lászlótól is katolikus hite miatt idegenkedett. Zsigmond halála után azonban
mindent megtett, hogy a grófot rábírja az áttérésre. Erdélyi tartózkodása alatt Rákóczi több
ször tárgyalt Bisterfelddel, aki a fejedelemasszony utasítására terjedelmes munkát készített szá
mára, amelyben a katolikus és protestáns vallást hasonlította össze. II. Rákóczi György reáli
sabban mérte föl unokatestvére vallási buzgalmát mint anyja, így nem hitt a sikerben. Anyja
kérésére mégis megígérte, hogy ha Rákóczi László áttér, erdélyi jószágokat ad számára.19 A
fejedelem ígéretén kívül semmit nem tett, nem erőltette az áttérést, mert már az előző generá
ció példáján tapasztalhatták, hogy a vallási megosztottság előnyökkel jár, növelheti a család
mozgásterét.

18 Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. Bp., 1979. 51. és köv. o.; S. Lauter Éva: Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653).
Régi Magyar Történelmi Források 1. (Szerk.: Horn I.-Kreutzer A.) Bp., 1989.
19 Szilágyi Sándor: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. Bp., 1875. 450-452. o.
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Az egykori gyám, Lippay érsek számolt Lórántffy Zsuzsanna térítési törekvéseivel, s igyeke
zett megbízható embereivel körülvenni neveltjét. Rákóczi udvarában ott találjuk Szegedi
Ferenc és Kuratóczy Mihály ferences szerzetest, gyakori vendégnek számított Miilei István
jezsuita és Vanoviczy János pálos barát.20 Rákóczi legfőbb jószágigazgatója Luzsénszky Sámuel
lett. Lengyel nemesi családból származott, anyja, rokonai Lengyelországban éltek, csak ő és
testvére költöztek Magyarországra. Joachim a papi pályát választotta, és esztergomi érseki tit
kár lett. Korábban is - még Bécsben - kisebb megbízatásokat teljesített Rákóczi körül.21
Öccsét is valószínűleg Lippay ajánlotta a gróf szolgálatába. A lengyelül, magyarul tökéletesen
tudó Luzsénszky jól bevált a határ menti birtokokon. Rákóczi egyik leghűségesebb embere
lett, és családja is megmaradt a Rákócziak szolgálatában.
Lórántffy Zsuzsannának Lippay módszerei ellen egyetlen, de igen hatásos fegyvere volt:
Rákóczi apai öröksége. Rákóczi László, akárcsak tanulóévei alatt, most is állandó pénzszűké
ben élt. Birtokai elfoglalásakor kellett volna kézhez kapnia az atyai örökségből és jószágainak
jövedelméből származó készpénzt. De a fejedelemasszony vonakodott visszaszolgáltatni ezt az
összeget. Két-háromezer forintokat adott csak át, meghagyva tiszttartóinak, hogy késleltessék
az aranyak kiadását, Rákóczit pedig takarékosságra intette.22 Rákóczi jó pszichológiai és takti
kai érzékét dicséri, hogy nem lépett fel erőszakosan, hanem képes volt éveket várni, és elfo
gadni a „részletfizetést", pedig nagy szüksége volt pénzre. Türelmének meglett az eredménye,
sikerült megnyernie a fejedelemasszony bizalmát. Jóindulatát az is mutatta, hogy egyik végren
deletében Munkács várát jószágostul Rákóczi Lászlóra kívánta hagyni.23
Rákóczi László jól állta a két felől ránehezedő nyomást, olyannyira, hogy a kényes helyzet
ből megerősödve került ki, Lippay támogatása mellé megnyerte Lórántffy Zsuzsanna pártfogá
sát; a napló s a levelezési anyag szerint nagyon jó kapcsolat alakult ki közte s a fejedelem
között. A fejedelem és anyja közti feszült viszony ellenére ezt a jó kapcsolatot egész 1656-ig
úgy tudta megőrizni, hogy Lórántffy Zsuzsanna jóindulatát sem vesztette el. Rákóczi László
sorsában az Erdélyben, a fejedelem mellett töltött néhány hónap döntő jelentőségű volt.
A fejedelem a térség török érdekszférájában fekvő kisállamait akarta szövetségbe összefogni,
Erdély politikai vezetése alatt. Rákóczi László ebben a nyugodt, felfutó időszakban kezdett
ismerkedni az országgal. 1652. november 17-1653. február 19. között járt először Erdélyben,
közelről figyelhette az Approbatát megalkotó bizottság és a gyulafehérvári országgyűlés tevé
kenységét. A gyűlés remek alkalmat szolgáltatott a fejedelemség politikus gárdájának megis
merésére, a gróf - a fejedelem segítségével - ekkor kezdte meg erdélyi kapcsolatainak kiépíté
sét. Későbbi látogatásai során a havasalföldi vajdával is szívélyes kapcsolatba került.24
Rákóczi Lászlónak a beilleszkedése során csupán egyetlen, de nagyon fontos kérdésben nem
sikerült akaratát érvényesítenie: a házasság kérdésében. Még tanuló évei alatt - minden bizony20 Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Bp., 1923. 1.1c. 460-463. o.; Galla Ferenc: A Rákó
cziak és Vanoviczy János pálos misszionárius. Klny. Bp., 1944.
21 Luzsénszky Joachim jelentése Lippaynak. Bécs, 1648. június 10. OL E 151 Acta ecclesiastica ordinum et monalium 2. d. fol. 51.
22 Lórántffy Zsuzsanna Klobusiczky Andrásnak: Munkács, 1654. december 21. OL E-190. Rákóczi cs. lvt. 22. cs. No. 6753.
23 Ez a szándéka egy későbbi végrendeletéből ismert: Szilágyi S.: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 597. o.
24 Rákóczi László levelei Lórántffy Zsuzsannának. OL E-190 21. cs. No. 6585, 6590 és E-204 (átrendezett anyag) Rákóczi László
neve alatt.
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nyal a császár és Lippay jóváhagyásával - eljegyezte Csáky László országbíró leányát, Borbálát.
A házasság alaposan megváltoztathatta volna az észak-magyarországi erőviszonyokat. A Csáky
család régi ellenlábasa volt a Rákócziaknak. Rákóczi László nem örökölte ezt az idegenséget,
számára ez a házasság vagyona gyarapodását, a Csákyakkal, Batthyányokkal való rokonságot
jelentette volna.
Lórántffy Zsuzsanna másfél éven keresztül, 1652-ig egy lépést sem tett a frigy megakadályo
zására. De Zsigmond fia halála után a fejedelmi család felső-magyarországi befolyása is
veszélybe került. Ebben a helyzetben az özvegy fejedelasszony lépni kényszerült, nem enged
hette meg, hogy az ellenséges Csákyak és Rákóczi László sorsa összefonódjon.
Nincsenek közveden bizonyítékaink arra, hogy a fejedelemasszony hiúsította volna meg ezt
a házasságot. Rákóczi leveleiből tudjuk azonban, hogy ellene volt, és mindenféle módon igye
kezett lebeszélni unokaöccsét szándékáról. Továbbra sem adta ki a teljes örökséget, sőt az
érzelmi zsarolástól sem riadt vissza: állandó jelleggel arra emlékezteti Rákóczit, hogy hálával
tartozik rokonainak, sőt személy szerint neki, birtokai gondviseléséért. Ugyanakkor arról is
értesülünk Rákóczi írásaiból, hogy levelei elvesznek, nem kap hírt a Csákyaktól.25 A fejedelem
asszony intelmeinek hatására végül felbontotta az eljegyzést. Ezután már Lórántffy Zsuzsanna
ragadta magához a kezdeményezést: 1654 februárjában Rákóczi László feleségül vette Lónyay
Zsigmond özvegyét, a református Nagymihályi Bánffy Erzsébetet. Rákóczi számára ez min
denképpen mesalliance volt, még akkor is, ha felesége viszonylag szép vagyont vitt a házas
ságba. Özvegyi jogon bírta a naményi kastélyt 18 faluval, Kászon, Újfalu uradalmait, a tokaji és
tarcali szőlőket pedig örökül kapta Lónyaytól. Szüleitől Pardicsot, Redmecet örökölte, Nagymihályban a lánynegyed és a kastély egy része őt illette. Rákóczinak ebből a házasságból politi
kai előnye csak annyi származott, hogy vármegyéje jelentős köznemesi családjaival - a
Péchyekkel, Dessewffyekkel - rokoni kapcsolatba került. A házasság végül is jól sikerült, és
1654. november 16-án Rákóczi László már ezt jegyezhette naplójába: „Adott az Úr Isten hoz
zánk való kegyelmességéből nekünk az Atyamfiaval edgyütt egy leány Gyermeket, reggel öt és
hat óra között..." 26 Az újszülött a keresztségben az Erzsébet nevet kapta, de a családban nagy
szeretettel csak Betkónak becézték. Kislánya születése után Rákóczi László minden erejét bir
tok- és pénzügyeinek rendezésére fordította.
Rákóczi jó gazdának bizonyult. Szétszórt birtokait megpróbálta egy tagban - Zboró és Sáros
környékén - csoportosítani. Megkövetelte a rendet, provizorait rendszeresen elszámoltatta,
maga is kijárt földjeire, a malmokba, hutákba. Felhasználta korábbi bécsi, nyugat-magyaror
szági kapcsolatait; kertet tervezett és halastavakat „fundált". Naplója tanúsága szerint bárhol
járt, figyelt arra, hogy saját birtokán mit hasznosíthatna a látottakból. „... Az kertben men
tünk, az holot három száz eleven fáczánokat tartottak, és ezeket a fáczánokat is nézelvén, men
tünk ismét a halastóhoz, az holottis sok féle szép halakat mind külön külön szokták tartani, spisztrángokatis nagyokat: Láttunk ezen halastónak az Party án, hattyú tis fészkében a' Tojásán

25 Rákóczi László Lórántffy Zsuzsannának. Gyulafehérvár, 1653. január 10. OL E-204 Missiles (átrendezett anyag) Rákóczi László
levelei.
26 Rákóczi László naplója (a továbbiakban: Napló) 1654. november 16. (Sajtó alá rendezte: Horn I., utószó: R. Várkonyi Ágnes)
Bp., 1990. Kéziratai: OL E-190 és MTAK k. Ms. 4947.

- 68 -

ültében. Innen mentünk az Virágos Kertnekis az eő ékességének szemlélésére. Az után a
majorban, melyben oly teheneket tartottak Tizennyolcat, hogi csak az eggyikétőlis 28 Icze tejet
szoktak napjában fejni; mely tehenek nagjobbak voltak a' bialoknál."27
II.
Az 1655. évi országgyűlésen Rákóczi László már mint Sáros vármegye főispánja, FelsőMagyarország egyik tekintélyes politikusa vett részt. Ennek megfelelően fontos s megtisztelő
feladatot kapott a császárné, majd I. Lipót koronázási szertartásában és többször járt a gyűlés
követeként az uralkodónál.
Az országgyűlés legfontosabb kérdése az volt, hogy az új tisztségviselők megválasztása
hogyan fogja befolyásolni Magyarország további politikáját. Az előző évben elhunyt IV. Ferdi
nánd király, majd az országbíró, és ekkorra már halott volt az ötvenes évek elejének két meg
határozó egyénisége, Rákóczi Zsigmond és Pálffy Pál nádor is. Zrínyi Miklós körül azonban
kialakult egy csoport, amely arra törekedett, hogy a „jó konjunktúra" örökségét az új körülmé
nyek között is megőrizze, továbbfejlessze, az ország erejét a török elleni harcra összefogja.
Mindezt azonban nemcsak a belső ellentétek nehezítették, hanem az udvar politikája is.
A vesztfáliai béke után a magyar politikusok azt várták, hogy az uralkodó minden erejét a
török ellen fogja fordítani. Az udvart viszont aggodalommal töltötték el a nyugat-európai vál
tozások, különösen Franciaország politikája jelentett potenciális veszélyt. A nyugati határok
féltése miatt a török kérdésben a békepárt álláspontja érvényesült, így továbbra is igyekezték
elkerülni a konfrontációt. Ennek a politikának a legfőbb ellenzői a magyarok és elsősorban
Zrínyi és hívei voltak. A király a magyar kezdeményezéseknek úgy próbált gátat szabni, hogy
hat évig nem hívta össze az országgyűlést, és nem töltötte be az 1653-ban megüresedett nádori
széket.
IV. Ferdinánd halálával az utódlás problémája mégis az országgyűlés összehívására kénysze
rítette a császárt. A legfontosabb cél kisebbik fiának, Lipótnak magyar királlyá választása volt.
Ennek kapcsán ismét tervbe vették a Habsburgok örökös királyságának elfogadtatását is. Az
udvar másik fő törekvése a nádori szék további üresen tartása volt. Ezt azonban maga a kine
vezett helytartó, Lippay érsek is ellenezte. így az udvar számára egyeden lehetőség maradt: a
békepolitikát veszélyeztető főurakat kellett a nádori cím elérésében megakadályozni.28
Pozsonyban nagyszabású közös ebédeket, vacsorákat rendeztek; régi ismerősök itt újra talál
kozhattak. A vendégségeken, utcákon tolongó embereket még magával ragadta a közösség, az
összetartozás jóleső érzése, de a felszín alatt kezdtek kirajzolódni az erőviszonyok és hamaro
san kialakultak a központok is: A császár és kísérete által elfoglalt pozsonyi vár, udvariassági
látogatások, audienciák, politikai tárgyalások színhelye. Lippay érsek kertje - amellett, hogy az
egész gyűlésnek kedvelt szórakozóhelyéül szolgált - az aulikus főurak, a klérus találkozó
27 Az ebenfurti látogatásról: Napló, 1655. május 17.
28 R. Várkonyi Ágnes: Az 1655. évi országgyűlés. A Habsburg-dinasztia és a magyar rendek kompromisszuma. Magyarország törté
nete, III. k. Bp., 1985. 1052-1060.o. Az országgyűlésre 1. még: Péter Katalin: A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. Bp.,
1973.; Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Bp., 1964. 526-532. o.; Pettkó Béla: Az 1655-i pozsonyi országgyűlés történetéhez. TT 1891.
171-176. és TL 117-118. o.
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helyévé vált. Zrínyi Miklós és Batthyány Ádám házában pedig az erélyes törökellenes politika
hívei gyűltek össze. A fő központok mellett, szinte minden főnemes szállásán találkozókat
szerveztek, a komoly véleménycseréktől a táncos vacsorákig minden változatban. Rákóczi
László pozsonyi háza is nagy forgalmat bonyolított. Megfordultak itt rangos, tekintélyes politi
kusok - Wesselényi, Nádasdy, Batthyány - és az ifjúság egyik főhadiszállása volt. Rákóczi
pozsonyi mozgásából nem lehet kideríteni, melyik körhöz kötődött; bejáratos a várba, a csá
szárhoz, Lippay érsek, Wesselényi épp olyan szívesen fogadta mint Zrínyi, akinél szinte min
dennapos vendég volt.
Zrínyinek és körének sikerült elérnie, hogy a nádorválasztás legyen a gyűlés első feladata.
Rákóczi László naplója, bár konkrét politikai vonatkozású adatokat nem tartalmaz, nagyon jól
mutatja Zrínyi aktivitását és óriási népszerűségét. Ennek alapján nádorrá választása szinte biz
tosra vehető volt. A bán azonban nem került a király által megadott jelöltek közé, így a rendek
végül Wesselényi Ferencet választották nádorrá.
Nem tudjuk, hogy Rákóczi László udvari kapcsolatai és Lippay révén mit ismert a háttérben
zajló eseményekből, de érdekes, hogy Pozsonyba érkezve, még szállására sem tért be, legelső
útja Wesselényihez vezetett, s csak másnap kereste fel Zrínyit és az érseket.29 Ennek ellenére
valószínűleg ő is legszívesebben Zrínyit látta volna a nádori székben, mert az új nádorról csep
pet sem hízelgő jellemzést küldött a fejedelemnek: „úgy látom igen korcsos Palatínusunk
lészen, igen alkalmatlan beszedi, mondási vannak, de mindenkor van választya, engem meg is
követett már egyszer."30
Rákóczi László az országgyűlés alatt is szoros kapcsolatban állt az erdélyi fejedelemmel,
hetente küldte tudósításait, és olvashatta a válaszokat, véleményeket, tanácsokat. Bár ezek a
levelek arról tanúskodnak, hogy Rákóczi György és László politikai nézetei hasonlóak voltak,
és köztük teljes egyetértés uralkodott, a fejedelem követe Klobusiczky András mégis panasszal
élt: „Rákóczi László nem igaz atyjafia Ngsodnak. Felette igen oda csatlotta magát az érsekhez.
Zríni Uram sem szereti!"31
Klobusiczky tudósításai mögött valószínűleg nem politikai ellentétek húzódtak. Ezen az
országgyűlésen a fejedelmi család és Rákóczi László közös birtokpereket is elindítottak. Elkép
zelhető, hogy Rákóczi László jelenlétével és magas pártfogói segítségével előnyhöz jutott. Más
leveleiben Klobusiczky elszörnyedve értesítette Lórántffy Zsuzsannát arról, hogy Bánffy
Erzsébet Pozsonyban meggyónt32 és azt sérelmezte, hogy a gróf kevés időt tölt velük, erdélyi
követekkel, ebédekre jár, csak a maga dolgában forgolódik.
Ezen az országgyűlésen a gróf újabb pártfogóra és barátra talált Nádasdy Ferenc, a frissen
megválasztott országbíró személyében. Az eddigi kutatások szerint 1655 körül Nádasdy tervei
ben egyre nagyobb szerepet kapott Erdély, rendszeres levelezésbe kezdett a fejedelemmel.33
Ennek volt természetes következménye, hogy Rákóczi Lászlóval való kapcsolatait is szoro
sabbra fűzte. A gyűlés alatt minden nap találkoztak, felkeresték egymást szállásaikon, többször
29
30
31
32
33

Napló, 1655. március 11-12.
Rákóczi László II. Rákóczi Györgynek. Pozsony, 1655. június 1. OL E-190 23. cs. No. 6991.
Klobusiczky András tudósítása. TT 1891. 174. o.
Uő. Lórántffy Zsuzsannának. Pozsony, 1655. április 7. OL E-190 23. cs. No. 6930.
Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György fejedelem összeköttetése gr. Nádasdy Ferenccel. Századok, 1874. 441-476. o.
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jártak együtt a császárnál az ország követeiként. A tanácskozás szüneteiben közös kiránduláso
kat tettek. Pünkösd táján Nádasdy seibersdorfi birtokán látta vendégül a Rákóczi házaspárt,
ahol - mint Rákóczi naplójában írta: „íratta ki Nádasdy Uram az én képemet is az Palotában
több Magyar országhi urak képeihez."34 Nádasdy felfigyelt Rákóczinak a művészet iránti fogé
konyságára, és e közös érdeklődésük nagyban segítette barátságuk és együttműködésük alaku
lását is.
Rákóczi László naplója sok új adatot közöl az 1655. évi országgyűlésről. Napról napra nyo
mon követhetjük a résztvevők mozgását, csoportok alakulását, találkozóikat, de konkrét poli
tikai tárgyalásokról, értesülésekről kevés szó esik. Viszont egy új dimenziót ismerhetünk meg,
pontos képet nyerhetünk a gyűlés hátteréről, a mindennapokról, a résztvevők elfoglaltságáról,
szórakozási lehetőségeiről.
Az országgyűlésen részt vevő nemesek és küldöttek az együtdét minden pillanatát igyekez
tek kiaknázni, programjuk igen zsúfolt volt. A napot kora reggel a templomban kezdték, és
már itt megbeszélték az első találkozókat. A délelőttbe egy-két látogatás fért és a tanácskozás a
Zöld Házban. Az ebéd szintén közösen zajlott. Általában öten-hatan gyűltek össze valakinek a
szállásán előzetes megbeszélés, vagy ötietszerű meghívások folytán. Néhány alkalommal az
ország egy-egy főméltósága - Lippay, Nádasdy, Wesselényi - nagyszabású fogadást adott,
ahol követek, udvari tisztviselők jelentek meg a magyar nemeseken kívül. Az ebéd után a
várba vagy a Zöld Házba siettek, majd a délután hátralevő része ismét vendégeskedésekkel,
vásárlással, szórakozással telt el. A vacsorára újabb társaságok alakultak, amely - ha a hölgyek
is megjelentek - tánccal zárult. Ha az országgyűlés nem ülésezett, a felszabaduló időt ki
rándulásokkal, találkozókkal töltötték ki. Hogy egy egyszerű hétköznap is mennyire gazdag
és változatos programot hozott, arra hadd idézzük Rákóczi László naplóját: „Az Bará
tok Templomából mentem Zrény Uramhoz, onnan eő kgmevel edgiüt Kérj János Uramhoz,
innét ismét a Templomban, onnét mentünk föl az Várban. Le jeővén tértem be Battyáni Uram
szállására magával edgiüt. Voltam feőbb Urakkal edgiüt ebéden Nádasdi Uramnál. Innen
mentem Battyáni Uram szállására, magával eő kgmével, s- onnan paripán az mezeőre mentünk
mulatni, késértvén be Visza szállására Battyáni Uramat. Mentem Vacsiorára Serény Pál Uram
hoz."35
Az országgyűlés alatt rengeteg árus, kereskedő, mutatványos érkezett Pozsonyba. A legna
gyobb forgalmat az ékszerészek, fegyverművesek, és a jezsuita patika bonyolította. Sokan fel
keresték a kárpitárusokat, posztómetszőket, Rákóczi László például bársony öltözőköntöst
varrat magának. A képíróknak is bőven akadt munkájuk. A nemesek portréikat festettették,
maguk vagy mások részére. Az utcákon kötéltáncosok, tornászok, alkalmi mutatványosok
szórakoztatták a járókelőket. Rákóczi szállására egy német házaspár jött, akik „egy új trombita
módon szóló nagy hegedővel" játszottak, majd egyik vendégségen a császár törpéje szórakoz
tatta a meghívottakat.
A viták, tárgyalások feszültségét tréfás vetélkedőkkel, játékokkal igyekeztek enyhíteni. A
főurak leggyakrabban lóversennyel, nyúlvadászattal, tétre menő céllövéssel, vidám fürdőkkel
34 Napló, 1655. május 16-18.
35 Napló, 1655. április 18.
10
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mulattatták magukat. Kedvelt időtöltésük volt a „cédulás kocka", a tombolára emlékeztető
szerencsejáték. Rákóczi naplójában erről így írt: „...mentünk az Zrény Uram szállására: innét
mentem az czédulás koczkára és hadtam oda egi néháni Tallért és azután ismét Visza mentem
Zrény Uramhoz. Annak utánna Battyáni Uramis, az czédulás koczkáshoz indulván, látót megh
eő kegme, és hivot engemetis ismét az koczkáshoz, s- hozzá kezdvén ismét, az utánnis: Nyer
tem egi Mosdót medenczésteől."36
A pozsonyi országgyűlés után a megüresedett felső-magyarországi főkapitányság került az
érdeklődés középpontjába.
A főkapitány szervezetileg a bécsi haditanács fennhatósága alá tartozott, de kezében roppant
jelentős helyi hatalom összpontosult; a Muránytól keletre fekvő terület katonai főparancsnoka
volt. Feladatai közé tartozott a végvári szervezet fenntartása, irányítása, ellenőrzése. Javaslatot
tett a várkapitányok kinevezésére és elbocsátására, a végvárak építésére, erődítésére. A várak
karbantartására biztosította és ellenőrizte a jobbágyok ingyenmunkáját és a szakemberek (mér
nökök, építészek, tüzérségi szakértők) tevékenységét. A főkapitány felügyelt a várak felszerelé
sére, fegyverzetére, a rend és a fegyelem megtartására. Területén ő volt a katonai igazságszol
gáltatás felsőfokú hatósága. Kötelességei közt szerepelt a belső rend biztosítása is.
A felső-magyarországi főkapitányság különleges fontosságát stratégiai jelentősége adta. Ez
földrajzi helyzetéből eredt: Bécstől távol feküdt, szinte önálló országrészként, három másik
állam közé nyúlt be mélyen. Északról Lengyelország, keletről Erdély, délről a hódoltság hatá
rolta. A fő veszélyt a török jelentette, de Bethlen Gábor uralkodása óta mindig számolni kel
lett a fejedelemség esetleges támadásával. A tisztség betöltéséhez a katonai képzettségen kívül
jó diplomáciai érzékre is szükség volt tehát, és a lengyel s erdélyi kapcsolatok szintén nagyban
segíthették a főkapitány működését. A tisztség vonzerejét növelte az a tény, hogy mint Wes
selényi és több elődje esetében, akár a nádori szék elnyerésére is lehetőség nyílt.37
Lippay ajánlásából tudjuk, hogy Rákóczi László is a jelöltek között volt, s jó eséllyel várhatta
a döntést. Eddig sok mindent készen kapott, a rangot, vagyont családja teremtette meg. Úgy
tűnt, a szépen induló pálya töretlenül folytatódik: Rákóczi előtt fölvillant Fortuna arca, Wes
selényi nádorrá választásával megnyílt előtte az út, hogy 22 évesen Magyarország katonai veze
tői közé emelkedhessen. Ez a tisztség azonban számára sokkal többet jelentett, mint hatalmat,
tekintélyt; a lehetőség volt, hogy formálódó politikai elképzeléseit megvalósíthassa. Mint tud
juk, már ifjú korában tudatosan készült a katonaéletre. Könyvtárjegyzékét nem ismerjük, de
számos adatból, leveleinek fordulataiból, utalásaiból kiderül, hogy nagyon érdekelte és foglal
koztatta az ókori és elsősorban a magyar történelem. A háborúk, a történelem iránti érdeklő
dése az őt körülvevő tárgyakban is kifejeződött. Kastélyainak leltárai, iratai azt mutatják, hogy
komoly fegyvergyűjteménye volt, amelyben különféle szúrófegyverek, rengeteg értékes puska
és pisztoly is helyet kapott. A legújabb külföldi puskák mellett múlt századi, szinte már hasz
nálhatatlan fegyvereket is megőrzött. Külön figyelmet érdemel íj- és nyílgyűjteménye. Bécsi
neveltetése alatt készült az a bárd, amelyre nevén és címerén, jelmondatán kívül saját képmását
is bevésette. Kardjai közül eddig négyet ismerünk. A legszebb talán egy - valószínűleg német
36 Napló, 1655. június 14.
37 Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp., 1946. 251-258. o.
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mesterektől származó - méteres szablya. Külső oldalán a lombdíszek között lovas herold, a
„Gloria virtutem sequitur" felirat található, alatta a lábát két dombon megvető, pajzsos, kardot
emelő „Hector Troianus". A belső oldalra különböző jelmondatokat véstek: „Domine dirige
vias meas", „a Deo victoria". Itt is van egy kardos-pajzsos alak, az aláírás szerint „Achiles Graecus".
A névfelírás és a Rákóczi-címer alatt a címerpajzsból kiemelt Rákóczi-sas látható, amint egy
törököt marcangol. Ez a bevésés nemcsak a kitűzött célt, a vágyakat jelzi, de utalás a család
múltjára is.38 Nagy gondot fordított várainak karbantartására: 1656-ban kezdte meg Hrussó
várának és a kistapolcsányi kastélyának erődítési munkálatait. Rákóczi László nagy súlyt fekte
tett katonái kiképzésére, állandó gyakorlatoztatására. Az állóképességet fejlesztette a verseny
futás, a sok úszás és a birkózás. Rákóczi László naplójának bejegyzései szerint lovaglásban, bir
kózásban, céllövésben gyakoroltatta őket, jutalmazással, új feladatok, játékok bevezetésével
serkentve embereit jobb teljesítményre: „...kezdettem laptát játszani szolgáimmal, és az ki az
laptát megkapta jutalma egy-egy pár karmazsin csizma volt..."39 Ezek az izgalmas, különböző
tétekért folyó versenyek magának és egész udvarának remek szórakozást nyújtottak, és arra is
alkalom nyílt, hogy a legügyesebbek kiemelkedhessenek. Katonái, tisztjei, de még rokonai is
állandó ellenőrzés, megfigyelés alatt álltak, gyakran kipróbálta tettrekészségüket, bátorságukat:
„Ijesztettem meg Desseőffy Ádám uramat, kicsalván a mezőre, és szolgáimat törökök képében
reája támasztván. Desseőffy sógor nyúlszívű."40
A versenyeken és játékos cselvetéseken kívül, az állandó vadászat is a kiképzési módszerek
közé tartozott. Nem véletlenül volt a kor toposz-rendszerében a vadászat a háború megfele
lője, mert „...fejedelmi testgyakorlás, mit a katona iskolájának és a háború képmásának lehet
nevezni."41 Egy vadászat mindazt a tudást megkövetelte, amelyre egy portya, vagy hadjárat
során szükség lehetett; a nyomolvasást, cselvetést, kitartást, gyorsaságot, biztos célzást.
Mindez jelzi Rákóczi László erőteljes katonai érdeklődését. Adatainak alapján mégsem lehet
Rákóczinak, a katonának a portréját megrajzolni. Ambícióit ugyanis nem válthatta valóra; soha
nem állhatott hadseregek élére, sőt mindössze négy portyájáról tudunk: 1651-ben, '56-ban,
'57-ben és 1664-ben vett részt egy-egy rajtaütésben. A tervek és megvalósításuk közti ellentét
nem Rákóczi hibájából származott. Mind az udvari, mind a magyar politikusok féltették és
tudatosan távol tartották a harcoktól. Érdemes Wesselényi Ferenc II. Rákóczi Györgyhöz írt
levelét idézni: „Az bizony dolog, alig voltam egyszer nagyobb angustinában mint mostan.
Gróf Rákóczi László is elment volt vélek [ a haddal ] s valóban féltettem s naponkint féltem,
felette neki adatott az katonáskodásnak, s látja Isten, féltem az jó urat; ha ember megtartoztatja
jó indulatjában, az is baj; találjon valami szerencsétlenség esni ő kegmével (:szerencsét pedig
senki senkinek nem adhat:) akkor kellenék egyszer szegény fejemnek veszni..."42 A levél
jelentőségéből semmit sem von le az a tény, hogy nemcsak az aggodalom irattattá Wesselényi38
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Rákóczi László kardja. Szendrei János: Magyar hadtörténelmi emlékek az Ezredéves Országos Kiállításon. Bp., 1896. 798. o.
Napló, 1657. június 19.
Napló, 1658. január 1.
Andreas de Santa Clara szerzetes Zrínyi fölött mondott gyászbeszédét idézi Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Bp., 1964. 403. o.
Wesselényi Ferenc II. Rákóczi Györgynek. Szendrő, 1656. április 30. TL L k. 588. o.
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vei ezeket a sorokat, hanem a nádorságára gyanakvóan tekintő fejedelemhez való közeledés
vágya is. A kissé túlzó utolsó mondatból kiderül, hogy Rákóczi László tevékenységét többfelől
figyelték, és Bécs sem akarta egy csetepatéban elveszteni erdélyi politikájának egyik kulcsfigu
ráját.
Rákóczi kitűnő adottságai, alapos felkészültsége alapján komoly reményekkel várhatta a
haditanács döntését. Rajta kívül Felső-Magyarország tekintélyes nagybirtokosai, Barkóczy
László, Homonnai György, Thököly István, Wesselényi Pál pályázott a tisztségre. Az első
számú esélyes azonban Rákóczi László volt, őt támogatta Lippay érsek és Wesselényi, a nádor
is felterjesztésében az első helyen javasolta.43 Az udvart viszont aggasztotta a fiatal gróf és a
fejedelem kapcsolatának szorossá válása. Bizalmatlanságukat fokozta, hogy Rákóczi László lát
hatóan aktív szerepet vállalt unokatestvére lengyelországi politikájában is. Ilyen körülmények
között semmiképpen nem akarták a fejedelemséggel szomszédos terület katonai vezetését az ő
kezébe adni. A bécsi békepárt a szintén Zrínyi köréhez tartozó, de színtelen és erődén
Homonnai Györgyöt nevezte ki főkapitánnyá.
III.
I655 júliusában svéd csapatok szálltak partra Lengyelországban. A svéd-lengyel háború jó
alkalomnak ígérkezett, hogy Erdély kitörhessen elszigeteltségéből, a török-tatár szorításból.
Komoly kérdés volt viszont, hogy a fejedelemség a svédek oldalán, vagy ellenük nyerhet-e
többet. Az új nagyvezér, Köprülü Mohamed a birodalom határainak kiterjesztésére törekedett,
és támogatta volna II. Rákóczi György lengyelországi terveit, ha a fejedelem lengyel hívásra,
athnáméval, török csapatokkal kapcsolódik a háborúba. Megkezdődtek a diplomáciai tapoga
tózások, Rákóczi szövetségre lépett a havasalföldi és moldvai vajdákkal, Velence és több
német fejedelemség ígérte támogatását. II. Rákóczi György végül I656 decemberében megkö
tötte a szerződést I. Károly Gusztávval, és a szövetséget az országgyűlés is jóváhagyta.44
Rákóczi László valószínűleg jól ismerte a diplomáciai és hadi előkészületeket. Az év folya
mán többször tanácskozott Sárospatakon Lórántffy Zsuzsannával, és a fejedelem hívására
Erdélybe utazott. Zboró a lengyel menekültek központjává vált, szintén itt telepedett le
Lubienski, II. Rákóczi György lengyel informátora. A gróf maga is gyakran járt Lengyelország
ban, és rendelkezett a fejedelemtől független lengyel kapcsolatokkal. A fejedelem leveleinek
tanúsága szerint, II. Rákóczi György döntései előtt többször kérte unokatestvére véleményét
is, 5 de olyan dokumentumot, amely Rákóczi Lászlónak a lengyel hadjárattal kapcsolatos állás
foglalását tükrözné, eddig nem találtunk. Aktivitása, erdélyi, lengyelországi útjai viszont arra
engednek következtetni, hogy ismerte és helyeselte a hadjárat terveit. A magyar politikusok
közül sokan - Zrínyi, Nádasdy, Batthyány - szintén nagyra becsülték a fejedelem személyét,
addigi sikereit; az ő tevékenységében látták az országegyesítő politika egyik útját.
43 Wesselényi Ferenc 1656. évi felterjesztése. OL E-199. 9. cs.
44 R. Várkonyi Ágnes: A nemzetközi törökellenes szövetség genezise és II. Rákóczi György fejedelem. Történelmi Szemle, 1984.
57-79. o. és Heckenast Gusztáv: Bécsi svéd követjelentések Magyarországról, 1652-1662. Történelmi Szemle, 1983/2. 205-222. o.
45 1655-ből és 1658-ból vannak adataink. L. a 30. és a 60. számú jegyzetet.

_ 74 _

Az erdélyi sereg 1657 januárjában indult meg Lengyelországba. Lipót Szelepcsényi vezetésé
vel követséget küldött a fejedelemmel való tárgyalásra. Bár nézetei ismertek, Rákóczi László
mégis helyet kapott a küldöttségben. A követek között volt még Homonnai György, Barkóczy László, Révay Dániel, Fejérpataki Kristóf. A felső-magyarországi urak kiküldése valószí
nűleg lélektani fogás, esetleg közeledési gesztus volt. Rákóczi Lászlónak a küldöttségbe való
beválasztása pedig taktikai telitalálatnak bizonyult. Az udvar befolyását akarta demonstrálni
azzal, hogy még a fejedelmi családban is vannak hívei. Tervük, amelyet Rákóczi László nevére,
jelenlétére építettek, bevált. Sternbach a svéd királynak írott jelentésében jelzi a követség érke
zését, de csak Rákóczi Lászlót, a fejedelem katolikus rokonát emeli ki név szerint.46
Rákóczi Lászlónak emellett még gyakorlati szerep is jutott. Mivel állandó kapcsolatban állt a
fejedelemmel, és a lengyel viszonyokat jól ismerte, rábízták a követség útjának megszervezését.
Zborói kastélya lett a gyülekezőhely, ide érkezett Szelepcsényi György, Révay Dániel,
Homonnai és a többiek. A követség csak akkor indult útnak, amikor Rákóczi László emberei
Lubomirski marsalltól, illetve a fejedelemtől kedvező válasszal érkeztek vissza.
1657. február 14-én indultak meg, először Lubomirski tábora felé. Útjuk során mindenhol
készen várta őket az élelem, szállás, a lengyel kísérők; Woyniczki, Balniski, Glinski, Biecztől
pedig már a marsall zsoldosai kísérték a követeket. Lancutnál érték utói Lubomirski táborát. A
marsall fényes kísérettel fogadta őket, az ünnepi vacsorán Wielopolski, Semberg és más len
gyel urak is részt vettek, Rákóczi László pedig „atyafiságos Pohárt" ivott Lubomirskival.
A követség útjának legveszélyesebb szakaszához érkezett, amikor a két ellenséges had közti
területen kellett átjutniuk, hogy elérjék Rákóczi táborát. Elnéptelenedett falvakon mentek
keresztül, egy-egy lengyel vagy tatár csapat kísérte messziről vonulásukat. Tanúi voltak néhány
kisebb összecsapásnak, és lengyel előőrsüket kozák portyázok megtizedelték. A küldöttség
Radymno puszta falai közt húzta meg magát, míg Rákóczi László szolgái a fejedelemhez indul
tak segítségért. Hamarosan megérkezett Rákóczi György pátenslevele egy hadnagyával, majd a
San partján már Kemény János várta seregével a követeket.
A tárgyalások nem igazolták a fejedelem várakozásait, mint anyjának írta: „követség sum
mája csak az, ő felsége atyai képpen intet, tegyük le a fegyvert..."47 A követség összetételéből
arra lehet következtetni, hogy a felső-magyarországi uraknak politikai megbízatásuk nem volt,
így érthető, hogy pár nap múlva, a tatár támadás hírére, hazatérhettek. Rákóczi László sem
időzött soká, egy napot kettesben töltött a fejedelemmel, leveleket írt Nádasdynak, Wesselé
nyinek, Batthyánynak, majd ő is útra kelt, Rákóczi György mellett összekötőként hadnagyát,
Hoffmann Istvánt hagyta.
Hazafelé kietlen, felégetett, elpusztított vidéken haladtak. Kanczuga városáról írta Rákóczi
László naplójában: „...egy részét meg is égetvén, feles embereket öltenek meg lakosiban, kik
közül az piaczon magam is láttam egy holt embert, melyet a disznók öttenek, az útfélen fekté
ben."
46 Sternbach jelentése a svéd királyhoz: „Venit 12/22 praesentis, cuius mentio in prioribus a me facta est, legátus caesaris ad principem, comitatus a Ladislao Rakocio principis patruele et romanae religioni addicto, de cuius propositione et data ipsi a principe resolutione proximis litteris S. Regiae Mtti Vrae humillime aperiam..." közli: Szilágyi Sándor: Erdély és az északkeleti háború. Bp., 1891.
II. k., 273-274. o.
47 II. Rákóczi György anyjának. Priborcz, 1657. február 28. Családi levelezés. 514. o.
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Félúton érte utói a fejedelem levele, amelyben a gróf visszatérését, segítségét kérte, de
Rákóczi László az otthoni nyugtalanító hírek miatt elutasítóan válaszolt.
Zboróra érkezve ismét kastélya lett az első számú hírforrás és irányító központ. Ide jött uta
sításért a fejedelem német secretariusa, Lubienski, Szalay Pál, Usz Ferenc és mások. Szelepcsényi szintén Zboróra küldte a császárnak szóló leveleket, amelyeket Rákóczi László továbbí
tott Bécsbe. Állandó összeköttetésben maradt a fejedelemmel, és tudósította a magyar politi
kusokat, elsősorban Nádasdyt, Zrínyit, Csákyt, Batthyány Ádámot tájékoztatta. Március
végén két hétig tanácskozott a hozzá érkező svéd és a Barsowski György vezette kozák követ
séggel, pár napra vendégül látta a Lengyelországból visszatérő Szelepcsényi kancellárt és a
Zboróra siető Miilei pátert. Szintén Rákóczi László emberei - elsősorban Luzsénszki Sámuel biztosították a Lengyelországba élelmet szállító szekerek útját.
A svéd és kozák követek április elején hagyták el Zborót, Rákóczi László még a lengyel terü
leten is kísérte őket egy darabon, megnézte a seregeket, több lengyel rabot és 150 aranyért egy
magyart is kiváltott a fogságból. Innen újból részletes tájékoztatást küldött a fejedelemnek.
II. Rákóczi György kezdetben sikereket aratott, bevonult Krakkóba és Varsóba. De a své
dektől való elválás után Lvov irányába folytatta az előrenyomulást, ahol kelepcébe került. Ez
alatt a lengyelek, Lubomirski vezetésével betörtek Felső-Magyarországra és végigpusztították
Bereg, Máramaros, Ugocsa, Szatmár vármegyéket. A helyzetet súlyosbította, hogy az eddig
várakozó álláspontra helyezkedett Porta is támadási parancsot adott ki, Erdélyre tatár csapatok
zúdultak.
A felső-magyarországi nemesség számított és készült egy esetleges támadásra, mégis hatal
mas károkat szenvedett. Különösen a lengyel betörés járt nagy pusztításokkal. „Mi ezen
az Feöldön az kiknek Munkach tajan es azon belül jószága van - írta Rákóczi László Bat
thyány Ádámnak - az lengyelek eruptioja miat igen meg karosottunk, czak magamnakis Szent
Miklósi Jószágomban közel negyven falumat égettek megh, s majorságaimis éppen oda van
nak."48
Rákóczi László a pusztítást nem nézte tétlenül, Pethő Zsigmonddal rá-ráütött a török-tatár
csapatokra.49 Makoviczai birtokán pedig átjárót létesített, ezen keresztül menekülő erdélyiek,
havasalföldiek, moldvaiak özönlöttek a Felföldre. Az udvarban nem akarták magukra vonni a
török szultán neheztelését, ezért az átjáró berekesztését szorgalmazták. Vitnyédi értesülései
szerint, készek voltak Rákóczi Lászlót még felső-magyarországi főkapitánynak is kinevezni,
csak hogy céljukat elérjék.50
Rákóczi László a gyors portyákon és az átjáró megnyitásán kívül mást nem tehetett, feszül
ten várta és továbbította a Lengyelországból érkező, egyre riasztóbb híreket: II. Rákóczi
György békét kötve a lengyelekkel, csekély kíséretével hazatért, míg Kemény János és a hátra
hagyott had tatár fogságba esett. Rákóczi Lászlónak a hazavergődött katonákon és futárokon
kívül a fejedelem mellett tartózkodó emberei szállították a híreket. Ez a magyarázata annak,
hogy értesülései gyorsak és pontosak voltak. Alig egy héttel az erdélyiek fogságba esése után
már szétküldte a fogoly főurak névsorát.51
48
49
50
51

Rákóczi László Batthyány Ádámnak. OL P-1314. No. 39295.
Barcsay Ákos Lorántffy Zsuzsannának. Gyulafehérvár, 1657. június 15. Erdély és az észak-keleti háború. II. 389-391. o.
Vitnyédi István Zrínyi Miklósnak. Sopron, 1657. május 4. Magyar Történelmi Tár, XV. 100. o.
Rákóczi László Batthyány Ádámnak. Polcora, 1657. augusztus 15. OL P-1314. 39296.
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Július első felében Rákóczi László a felső-magyarországi szabad királyi városokat járta
végig. 1657 áprilisában meghalt III. Ferdinánd császár, és Lipót a városok hűségesküjének
átvételére királyi biztosokat nevezett ki: Rákóczi Lászlót, Kisdi Benedek egri püspököt,
Mosdósy Imrét, a szepesi kamara tanácsosát. Kassa, Eperjes, Szeben, Bártfa, Lőcse volt az
útvonal, a városok rendben felesküdtek, majd megvendégelték és megajándékozták a biztoso
kat.52
Rákóczi ezután késedelem nélkül Wesselényi murányi, enyickei kastélyába látogatott, ahol
Erdély sorsáról, az észak-keleti határok védelméről tárgyaltak. A július 20-22. között tar
tott jolsvai gyűlésnek is ez volt a témája. A gyűlés intézkedéseket sürgetett az újabb len
gyel betörések ellen, kérte a károk felbecslését, a végházak megerősítését, hadak fogadását. A
rendek felszólították a nádort, hogy az okozott kár fejében foglalja le Lublót és a tizenhárom
szepesi várost. Követelték, hogy a bujtogatókat, rablókat megbüntessék, a lengyel fogságba
esett nemeseket, kereskedőket váltsák ki. Hasonló kéréssel fordultak Lórántffy Zsuzsannához
is.53
A Lengyelországból hazatérő fejedelem nehéz helyzetbe került. A török büntető hadjárattal
fenyegette, serege tatár fogságban maradt, országa részben ellene fordult. Először a belső nyu
galmat akarta helyreállítani, de már külső segítséget is keresett, és ehhez Rákóczi Lászlóra is
szüksége volt.
Rákóczi László a szamosújvári országgyűlés idején még nem volt Erdélyben, csak embereitől
értesült a gyászruhába öltözött, rab férjük, fiaik kiváltásáért rimánkodó asszonyok megrendítő
képéről. Gyulafehérvárra már elhívta a fejedelem.54 A gyűlés kompromisszummal zárult, Rhédey Ferencet választották fejedelemmé, mint Rákóczi László naplójában írta: „Ez nap eligálták
Rhédey Ferencet Pünkösdi Királyságra."55
II. Rákóczi György és László együtt hallgatták meg a tatárok közül visszaérkező kémet,
majd Balázsfalvára utaztak Báthory Zsófiához, ahol naponta többször tanácskoztak. A megbe
szélések nem hoztak eredményt, Rákóczi György csalódottan jelentette anyjának: „Rákóczi
László uram elmene mind jesuitáival edgyütt."56 Rákóczi László pedig naplójának panaszko
dott: „Erdély Tündérország!"
II. Rákóczi György mindent megtett az ország megvédésére. Új szövetségeseket keresett. A
császári címre pályázó Lipóthoz követeket küldött, támogatását kínálta Erdély védelméért.
Kérése találkozott az európai politikusok és a magyar főurak elvárásaival. Több választó feje
delem, pl. a mainzi érsek, a szász választó, azzal a kikötéssel adta Lipótra szavazatát, ha a
leendő császár segítséget nyújt a fejedelemnek, és megindítja a török elleni háborút. A magyar
politikusok pedig pozsonyi gyűlésükön deklarálták, hogy Lipótnak, mint magyar királynak
kötelessége Erdély és Magyarország megoltalmazása. Míg II. Rákóczi György megsegítését
sürgették, maguk is készültek a fegyveres beavatkozásra, Wesselényi általános felkelést hirde-

52 Napló, 1657. július 10-17.; Hain Gáspár lőcsei krónikája. Lőcse, 1910-13. 272. o.; I. Lipót levele Lőcse városához. Laxenburg,
1657. május 31. Lőcse, Városi Levéltár, II. 103/1.
53 A jolsvai gyűlés irományai: TT 1884. 586-590. o. (közli: Pettkó Béla).
54 Szilágyi S.: Erdélyi országgyűlési emlékek. XI. Bp., 1886. 309. o.
55 Napló, 1657. november 2.
56 Wallentinyi: i. m. 58. o.; MTAKk Ms 4947.
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tett, Nádasdy, Batthyány Ádám és mások csapatokat fogadtak. Felső-Magyarország ugrásra
készen várt, a nádorhoz sorra érkeztek a támadást sürgető levelek. A hadi készületek közben
újból felvetődött a felső-magyarországi főkapitányság kérdése. A tisztséget Homonnai György
töltötte be, de ebben a kiélezett helyzetben, Lippay érsek megítélése szerint, rátermettebb
emberre volt szükség: „Megvallom azt - írta Wesselényinek -, hogy böcsületes, emberséges
vitéz úr az mostani kassai Generális uram is, de hogy ennek az súlyos terhek elviselésére elég
séges kőszikla legyen, nem reménlem."57 Az érsek ismételten Rákóczit javasolta, aki fáradhatadanul munkálkodott a fejedelem és Erdély érdekében. Szinte minden idejét - ha éppen nem
Erdélyben volt - Bécs, Pozsony, Kismarton, Nagyszombat és az otthona között osztotta meg.
Híreket közvetített, tárgyalásokat folytatott, ő is, akárcsak Lippay, Nádasdy, Zrínyi, a fejede
lem megsegítését próbálta elérni az udvarnál. Rákóczi László vendégségbe hívta Batthyány
Ádámot, majd maga is Körmendre készült.58 Többször felkereste Lippayt, Wesselényit,
Nádasdyt, és április végén öt napig Bécsben tárgyalt. 1658 májusában Rákóczi György
Erdélybe hivatta59 és három hetes tanácskozás után is alig akarta hazaengedni. Pár nappal
később Szerencsen már az erdélyi kancellárt, Mikes Mihályt látta vendégül. Katonai ambíciói,
kapcsolatrendszere, tájékozottsága révén valóban Rákóczi László lett volna a legalkalmasabb
személy a főkapitányságra. A fejedelemnek és híveinek nagy támogatást jelentett volna, ha az
Erdéllyel határos terület katonai irányítása szintén egy Rákóczi kezébe kerül. Ez azonban az
udvar békepolitikáját veszélyeztette volna, így Lippay kezdeményezésére nem érkezett válasz, a
főkapitány Homonnai maradt.
Eközben a fejedelem a medgyesi országgyűlésen visszaszerezte tisztségét, és nyíltan a török
ellen készült. II. Rákóczi György helyzetét tovább javította, hogy a Lippa melletti csatában
győzelmet aratott a budai pasa seregén. Alig két héttel a lippai diadal után Lipótot császárrá
választották. De a siker kicsikarása, majd a fényes koronázási ünnepség temérdek pénzt fel
emésztett. Az udvar - pénz, haderő, politikai egység hiányában - békét kívánt. A Porta Candia
ostromával volt elfoglalva, így szívesen fogadta az udvar közeledését, amely szabad kezet biz
tosított Erdélyben. A fejedelemségre tatár hadak törtek, elfoglalták Jenőt, Lúgost, Karánse
best. A török megbékítésére, az erdélyi törökpárti rendek Barcsay Ákost ültették a fejedelmi
székbe.
Rákóczi Györgyöt nem érte váradanul az országgyűlés döntése, hiszen Lászlóval minden
lehetőséget végiggondoltak: „...Rákóczi László levelében bizony eleget érthetni, ha fejedelem
ség letételére kellene utoljára mennünk, kit javallana, Barcsay uram volna..."60
II. Rákóczi György titkos megállapodást kötött Barcsayval; átadja Váradot és a Partiumot.
De amikor a Porta nyomására az erdélyi rendek végzést hoztak ellene, haddal indult az új feje
delem ellen. Külső erőkkel próbálta hadait növelni, követei Bécsben azon munkálkodtak,
57 Lippay György Wesselényi Ferencnek. Stubnyai fürdő. 1658. december 29. OL E-199. F. 4. 11/65. No. 10.
58 Rákóczi László Batthyány Ádámnak. Csejte, 1658. január 16. OL P-1314. No. 39297.
59 „Noha penigh csak hamar egymás után ket leveleit vévén az Fejedelemnek eö Ngnak, mind az eö Nga irása, s - mind egyéb
dolgaimra nézve alá kelletik mennem, mindazáltal úgy akarom alkalmaztatni oda való foghlalatosságimat, hogi ezeket három hitigh el
végezvén, egy holnap alat ismét fel érkezhessek ide Kistapolcsáni házamhoz..." - Rákóczi László Batthyány Ádámnak. Kistapolcsány,
1658. május 26. OL P-1314. No. 39299.
60 II. Rákóczi György anyjának. Gyulafehérvár, 1658. május 10. Családi levelezés, 543. o.
- 78 -

hogy kieszközöljék a régóta ígért császári segítséget. À magyar főurakat is igyekezett a maga
törekvéseinek megnyerni. Rákóczi Lászlót tudósításra és közbenjárásra szólította föl. „...vajha
egy szívvel kívánnék s akarnók magyarok, bizony pogány igát most rázhatnók le nyakunkról,
azt ne vélje Kglmetek, ha egybetett kézzel, behunt szemmel kezdi is nézni Erdély veszedelmét,
megmaradjon Magyarország békével, mert bizony az pogány nem áll abban meg."61 Tudták
ezt Magyarországon is. Homonnay György felső-magyarországi főkapitány az udvar határo
zata után tudakozódott: „.. .ha az Török Rákóczi hatan győ ki az het varmegyére, szabadé inén
őtett magunkat megh segíteny, vagy csak nézni romlását szomszéd véreinknek..."62 Rákóczi bár mindenben segítette a fejedelmet - nem hitt abban, hogy Erdély és Felső-Magyarország
kivédhetne egy esetleges török-tatár támadást. Olyan sötéten ítélte meg a helyzetet, hogy
télen, I657 decemberében családjával, minden mozdítható vagyonával a biztosabb nyugatra,
Kistapolcsányba költözött. Nem érte be ennyivel, a legjobban veszélyeztetett, Erdélyhez leg
közelebb fekvő birtokait Sáros megyei Rákóczi-Lórántffy birtokokra akarta kicserélni, de
ahogy korábban, Lórántffy Zsuzsanna most sem egyezett bele. Ekkor megvételre ajánlotta fel
Sáros és Zboró kivételével felső-magyarországi birtokait, Lórántffy Zsuzsanna azonban min
dent megtett, hogy keresztezze terveit.63 „Az vén Asszony - panaszkodott Rákóczi László fele
ségének - az teszen minden akadályt, csak ki akar minnyájunkat élni, minden van elméjében,
hogy neked keresek édes társ, és az ősi jószágból szerzem, melyhez aztán nékiek pénzzel kel
lene hozzájutni."64
Rákóczi Lászlónak ekkor még eltökélt szándéka volt, hogy Sárost és Zborót megőrizve bir
tokainak súlypontját Eszak-nyugat-Magyarországra tegye át, itt akart nagyobb jószágot vásá
rolni, és hamarosan Nagybiccse megvételéről kezdett tárgyalni Illésházy Gáborral.65 Ez az üzlet
végül kútba esett, más birtokügyei viszont kedvezőbben rendeződtek. Két rokonuk is meg
halt; Kun István, a rozsályi, és Nagymihályi Bánffy Gábor, felesége öccse, a nagymihályi
jószág tulajdonosa.66 A Kun örökség körül hosszadalmas perek kezdődtek. Rákóczi László
összefogott rokonaival, az Újhelyi, a Sulyok és a Dessewffy családdal. Kérvényt nyújtott be az
udvarhoz, s - mint a fentmaradt 5000 forintos részletes kimutatás bizonyítja67 - mindent meg
tettek, hogy rájuk nézve kedvező döntés szülessen. Ez az 1659-es országgyűlésen meg is tör
tént.68
A nagymihályi birtok ügyében már nem volt ilyen türelmes Rákóczi. Bánffy Gábor halála
után megerősítette a kastélyt, és telerakta fegyveresekkel. Provizorának, Egri Jánosnak pedig
meghagyta, hogy „mind éjjel-nappal legyenek kgmetek jó vigyázásban. Az kinek ne hinnének,
csak nem kell bebocsátani az kastélyban, és ki- s bejárván is, módjával cselekedjék kgmetek,
elég erőssége vagyon, csak vigyázzon kgmetek, és ha valami lenne, a port, golyóbist ne
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II. Rákóczi György Rákóczi Lászlónak, Szászváros, 1659. november 17. Szilágyi: Erdély és az északkeleti háború. II. 563. o.
Homonnai György Wesselényi Ferencnek. Eperjes, 1659- december 9- OL E-199. F. 4. II/46/1.
Napló, 1657 június-július.
Rákóczi László feleségének. 1658. július 28. E-190. F. 24. No. 7344.
OL NRA. F. 170., 171. Több mint 100 irat szól a birtokvásárlásról.
Rákóczi György Rhédey Ferencnek, Szerencs, 1659. május 31. TT 1892., 108. o.
TT 1903., 431-433. o.
Corpus Iuris 1659.: 117. te.
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kémélje..." 9 Hogy erőszakos lépését törvényesítse, a nádorhoz fordult,70 rokonaival tárgyalá
sokat kezdeményezett, és végül sikerrel járt, a birtok az ő kezén maradt.
Rákóczi László, ha csak az ország keleti felében is, de jelentősen megnövelte birtokait.
Ekkor már beletörődött, hogy nem tud Nyugat-Magyarországra költözni. A biccsei vásárlásra
összegyűjtött pénzt építkezésekbe fektette. Meggyorsította kistapolcsányi kastélyának felújítá
sát, és befejezte Zboró építését, ahová vissza is költözött.
Visszatérésével sem tudta a közte és Lórántffy Zsuzsanna közti megromlott viszonyt rend
behozni. Az egyre betegebb és merevebb fejedelemasszony már nem tudta követni az esemé
nyeket, nem értette meg fia helyzetét, politikai lépéseit sem. Rákóczi László aktivitását egyre
nagyobb gyanakvással figyelte, benne is ellenséget látott. Az udvarban viszont nagyra becsül
ték Rákóczi közvetítő tevékenységét. A jutalom nem sokáig váratott magára: 1658 októberé
ben királyi kamarásnak nevezték ki.71
Rákóczi László egy pillanatra sem hagyta tájékoztatás nélkül a fejedelmet. „Nincs is az Ngd
állapatja oly megkisebbítve - írta II. Rákóczi Györgynek -, hogy ne tudna Ngd még ő Felségé
nek szolgálni; mondotta a követ (Radolt): Princeps Rákóczius est denique princeps, qui
potest adhoc multum facere et servire suae Maiestatis."72 A fejedelmet támogatták a magyar
politikusok is, és a császár segítségét sürgették. Hiábavalónak bizonyult azonban a nádor
számtalan beadványa, és Felső-Magyarország fenyegetése, hogy behódol a töröknek, ha a csá
szár Erdélyt cserbenhagyja. Szejdi Ahmed 1660 tavaszán Rákóczi ellen indult. Május 22-én
Szászfenesnél ütközött meg a két sereg, a küzdelem a törökök győzelmét hozta. A sebesült
Rákóczi Györgyöt katonái kiragadták a csata forgatagából, de néhány nap múlva Váradon
belehalt sebeibe.
„Rákóczi halálán öröm vagyon, kit gyűlöltek szivbül, galibától, nagytul, mongyák, hogy
megmenekedtek, de félek rajta, hogy nagyobbá ne essenek."73 - írta Lippay az udvar hangula
táról. Aggodalma beigazolódott; a császár mozdulatlanságán felbátorodott Szejdi Ahmed
július közepén már Várad alatt táborozott. A vár esedeges elfoglalásával Erdély önálló állami
léte forgott veszélyben, de pusztulása végzetes lehetett a hegyaljai borvidékre, a Kassáról Len
gyelországba vezető kereskedelmi útra, a két román fejedelemségre is.
A vár ostroma egész Európát megdöbbentette, Zrínyi azonnal körülzárta Kanizsát, az
ország legfőbb méltóságviselői közös emlékiratban követelték, hogy a császár segítse meg
Váradot, engedélyezze az általános insurrectiót, kérjen nemzetközi segítséget a török ellen.
Grazban Lipót, a hadi- és udvari tanács tagjai és magyar főurak tanácskoztak Várad felmenté
séről.7 Felső-Magyarországon a magyar urak parancs és engedély nélkül is rá-rácsaptak a
törökre. Wesselényi Ferenc maga köré gyűjtötte a felföldi urakat, és a felkelés módozatait tár
gyalták. De a tervek nem válhattak valóra. Az udvari és a haditanács üléseit figyelemmel
kísérve Lippay hamar rádöbbent, hogy Grazban „nem akarják, hogy generális conflictus
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Rákóczi László Egri Jánosnak. OL E-204. (átrendezett anyag).
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légien, ...nincs ketseg az bekeseghbe..."75 Wesselényitől azt várta, hogy valami „más utón
segítse megh... Varadot." Számba vették a rendelkezésre álló hadakat. Hamarosan nyilvánva
lóvá vált, hogy a német csapatokra nem építhetnek, mert a Szabolcs és Szatmár védelmére
kirendelt Louis de Souches-nak csak az volt a feladata, hogy visszaszerezze a hét vármegyét. A
nádor viszont húsz zászlót osztott a magyar lovasokra, további két harcost állított ki Báthori
Zsófia és Rákóczi László. Tervbe vették a hajdúság felültetését, több mint tizenötezer emberre
számítottak.76
Szóba került a fővezérség kérdése is. Wesselényi köszvénye miatt lóra sem tudott ülni. Lippay azt tanácsolta, hogy Rákóczi Lászlónak adjon megbízatást, bár mint a nádornak írta:
„Homonnai Uramat illetné tiszti szerint az állapot. De igen iffiu és Rákóczi László nem is hall
gatna hozzája."77 Lippay, aki minden erejével azon volt, hogy Erdélynek segítséget nyújtsanak,
látva az udvar passzivitását, elkeseredésében többször kérte a nádort: „Istenért ne vegyen
kegyelmed minden cikkelyt olyan scrupulosi, hanem segítse meg valamint valahogy Váradot,
hogy el ne vesszenek."78 Wesselényi azonban a haditanács utasítása ellenére semmit sem tehe
tett, az pedig úgy döntött, Várad miatt nem kezd háborút a törökkel.
Várad veszte országszerte mély megrendülést és félelmet keltett. Százak, ezrek gondolták
ugyanazt, amit a Pozsonyba visszatérő Lippay: „...hát oda vagion Várad, oda vagion Erdély,
bizony ha nem tudom mi készülettel megiünkis kikelettel az törökre, húsz vagy harminc esz
tendő alatt visza nem vesszük Érdéit, seöt magunkis utánna veszünk, ki tudgya még Várad
megvétele utanis hova fordul és mith fogh mivelni az Teörök."79
Ebben az időszakban Sárospatakon, Borsiban egyre többször tanácskozott Báthori Zsófia és
Rákóczi László, s Nádasdy Ferenc is felkereste az özvegyet. Tárgyalásaik során a fejedelemaszszony és fia katolikus hitre való át-, illetve visszatérését készítették elő. Ezt a lépést elsősorban
nem Báthori Zsófia vallási meggyőződése vagy az urak hittérítő buzgalma magyarázza, hanem
a Rákóczi-ház régi tervének megvalósítását, a lengyel korona megszerzését segítette volna.
Mária Lujza lengyel királyné - házassága gyermektelen lévén - még férje életében igyekezett a
trónutódlás kérését és a maga sorsát megoldani. Több kísérlet, tapogatózás után az alkalmas
jelöltet az ifjú Rákóczi Ferenc személyében vélte megtalálni. Azt tervezte, hogy unokahúgával
házasítja össze Rákóczit, és János Kázmér halála esetén az új király nagykorúságáig kormány
zóként továbbra is ő irányíthatná Lengyelországot. Ezért fontos, hogy Rákóczi minél gyorsab
ban áttérjen, s így a vallásbeli különbség se vethessen tervüknek gátat.80
Rákóczi László hiába nyeri meg Lippay érsek támogatását, a bécsi udvar egyáltalán nem
kívánta ezt az áttérést. Bécsben attól tartottak, hogy a katolikus Rákóczi Ferenc, 1652-től
Erdély választott fejedelme, előbb-utóbb Magyarország koronájáért is kinyújtja majd a kezét.
Kemény Jánosban az új fejedelemben kezdetben szintén a Rákócziak emberét látták, aki, ha
75 Lippay György Wesselényi Ferencnek. Graz, 1660. augusztus 12. OL. E-199. F. 4. 11/65/71.
76 Uazok, Pozsony, 1660. június 25. OL E-199. F. 4. 11/65/62.
77 Uazok, Pozsony, 1660. augusztus 3. OL E-199. F. 4. 11/65/57.
78 L. a 75. jegyzetet.
79 L. a 76. jegyzetet.
80 Báthori Zsófia levelei Rákóczi Lászlónak. Sárospatak, 1661. április 3. és Munkács 1661. július 10. - OL E-204. Báthori Zsófia
neve alatt; Kárpáthy-Kravjánszky Mór: I. Rákóczi Ferenc katolizálásának politikai vonatkozásai. Bp., 1940.
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már a helyzet ura lesz, lemond majd Rákóczi javára.81 Bécs rosszallása ellenére 1661 augusztu
sában Báthori Zsófia már az áttérésről tudósította Rákóczi Lászlót, aki magán a ceremónián
személyesen nem vett részt.82
Ezalatt Kemény János, az új fejedelem a császárhoz és a nádorhoz fordult segítségért. Az
udvar a rendek megújuló kérelmére és az események nemzetközi visszhangjának hatására elha
tározta, hogy csapatokat küld Magyarországra. A haditerv elkészült: három irányban akartak
csapást mérni az ellenségre. A fősereg, kb. tizenötezer ember, Montecuccoli vezetésével Buda
és Esztergom ellen indít támadást. Wesselényi két-háromezer főnyi haderővel Felső-Magyar
országon át Erdélybe indul és csatlakozik Kemény János csapataihoz. Zrínyi Kanizsánál köti le
a török erőket.
A császár elrendelte az élelmiszerraktárak feltöltését és a toborozást. A nádor Kassára hívta a
felső-magyarországi főurakat és vármegyéket. 1657 óta a magyar nemesség visszatérő követe
lése volt, hogy a császár indítsa meg a török háborút. Mégis, a kassai konzultáción Wesselényi
csak nehezen tudta elérni, hogy a vármegyék megszavazzák a csapatok élelmezését és elszállá
solását. A vármegyék Csáky István és Rákóczi László vezérletével „megzendültek", bár
Kemény János és vele Erdély érdeke úgy kívánta volna, hogy segítsék Montecuccoli hadjáratát.
A fejedelem támogatását maguk is szorgalmazták, de azt nem akarták, hogy az egész akció Fel
ső-Magyarországot terhelje. A német katonaság még csak pusztulást hozott az országra. Példa
ként Várad vesztét és de Souches rakamazi táborozását említették. Wesselényinek azonban
sikerült meggyőzni Csákyt, aki aztán Rákóczit csitította: „...immár jóakaró fiam uram mind
kelmes urunkhoz tartozó kötelességünket s mind megnyomorodott hazánkhoz való hűségün
ket demonstrátiók által comprobálnunk kelletik. Nehéz dolog igen, az olyanokat táplál
nunk, kik mind életünk, s javaink elfogyasztásában igyekeznek törekedni ellenünk."83 A tizen
három vármegye végül 17000 köböl búza, 850 vágómarha szállítását és 1500 lovas kiállítását
vállalta.
1661 szeptemberében megváltozott a hangulat. Montecuccoli egyesült Kemény János csa
pataival, és bevonult Erdélybe. A magyar rendek bízni kezdtek az offenzív háború megindítá
sában, az adakozás megkezdődött. Nem tudhatták, hogy a haditerv váradan megváltoztatása,
Montecuccoli Erdélybe vonulása a Porta és az udvar újabb megállapodását takarta. A császár
már lemondott Kemény János támogatásáról, Montecuccoli „hadjárata" csak a magyarok meg
nyugtatására és a törökök ellenőrzésére szolgált.84
A Porta Apafit ültette a fejedelmi székbe, a német csapatok visszavonultak, a telet a Felföl
dön töltötték. Az újabb értelmetlen pusztítások ismét megbolygatták a vármegyék nyugalmát.
Rákóczi László és Csáky felszólalásaikkal nemcsak az udvar haragját vonták magukra. „... az
német generálnak Montecuccoli Uramnak nehézsége volna legderekasabban kdre s-én reám írta Rákóczi László Csákynak - egyéb okát nem gondolhatom, hanem hihető csak azért, hogy
az szegény haza szabadságát a nemes statusokkal s vármegyéinkkel együtt Cassai Consultácio81 Pribram: Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe. Bécs, 1901. 458-469., 510., 550. o.
82 Báthori Zsófia Rákóczi Lászlóhoz. Munkács, 1661. augusztus 20. OL E-190. 26. cs. 7871.
83 Csáky István Rákóczi Lászlónak. Szepes, 1661. december 22.; Deák Farkas: Egy magyar főúr a XVII. században, Csáky István.
Bp., 1883., 342-343. o.
84 Magyarország hadtörténete I. Bp., 1984. 282-283. o.
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ban oltalmaztuk. Kiért úgy hallatik, hogy az hadaival Bártfa mellől ide Makoviczára szándikozik elsőbben, annak utánna penig innét oda feljebb az Szepességre az kd jószágára való quartélyozásra és azoknak fogiatására."85 Rákóczi László megtette a szükséges óvintézkedéseket, a
jószágot, gabonát, pénzt a megerősített kastélyokba hordatta, és még több katonát fogadott.
Kárai azonban így is tetemesek voltak, a nádorhoz intézett panasza szerint szentmiklósi kasté
lyát feldúlták és 66 háza égett porrá, a kár több ezer tallérra rúgott.8
Nagyobb veszteségnek bizonyult, hogy az udvarban többen elfordultak tőle. A német kato
naság elszállásolása elleni határozott fellépése Bécset bizalmadanná tette. Ez az idegenkedés
megmutatkozott az újabb főkapitány-választásban is. Homonnay 166l-ben meghalt, és
Rákóczi László előtt ismét megnyílt a lehetőség a főkapitányság elnyerésére. De Wesselényi
már csak az utolsó helyen ajánlja, gyengécske kifogással. „Rákóczi László uramban sok jo talen
tum van, ha betegeskedése gatot nem nemzene..." Nádasdy nyíltan megírta Csákynak, hogy
ellene és Rákóczi László ellen Bécsben akkora a felzúdulás, hogy nincs esélyük a tisztség elnye
résére, várni kell, míg mind a két oldalon lecsillapodnak a kedélyek.87
IV.
Az 1663-as esztendő betegséget, gondot, gyászt hozott a Rákóczi családra. Az év elején kis
lányuk, Betkó esett át súlyos himlőn, majd a tüdőbajban szenvedő Bánffy Erzsébet állapota
súlyosbodott, míg végül augusztus közepén meghalt. A családi gondok mellett Rákóczi László
minden erejét lefoglalta Sáros vármegye kézbentartása. A vallási sérelmek, a német katonaság
pusztításai, a török betörések, az 1662. évi országgyűlés, az udvar török politikája tiltakozásra
késztette Felső-Magyarország vármegyéit. Rendet, védelmet követeltek, kijelentve, hogy ha
nem kapják meg, behódolnak a töröknek.
Rákóczi megerősítette birtokain a védelmet, katonákat fogadott, minden értékét, állatait
Zboróra hordatta a veszélyeztetett beregi, zempléni uradalmaiból, a kastély erődítéséhez is
hozzáfogott. Figyelőket, kémeket tartott Erdélyben, a törökök között értesüléseit tovább adta.
Wesselényi írta Rottalnak „Rákóczi László uram levelét küldte híreivel, kk in specie oda kültem, ítélje kgd méltónak közleni ő Felségével, s Portia herceggel..."88
I663 elején mind az udvarhoz, mind Wesselényi nádorhoz eljutott már a hír, hogy Köprülü
Ahmed haddal készülődik Magyarország ellen. Lipót békeajánlatával sem tudta feltartóztatni a
nagyvezért; a török hadsereg megindult Buda felé.
1663 júniusában Köprülü Ahmed nagyvezér visszautasította Bécs békeajánlatát, és Magyar
ország ellen vonult.
A fenyegető török veszély hatására a magyar főurak félretették személyes ellentéteiket,
Zrínyi mellé állt Wesselényi, Lippay, majd Nádasdy is. Zrínyi támadási haditervét elfogadva
megkezdték a hadi készületeket. Wesselényi hadba szólította az ország lakosságát. Rákóczi
85 Rákóczi László Csáky Istvánnak. Zboró, 1661. december 20.; Deák Farkas: Egy magyar főúr a XVII. században, Csáky István.
Bp., 1883. 124-125. o.
86 Rákóczi László Wesselényi Ferenchez. Szentmiklósi kastély, 1662. április 8. OL E-199. F. 5. II/89/3.
87 Nádasdy Ferenc Csáky Istvánnak. 1661. december 18. OL Csáky cs. levéltára. P-71 F. 266. No. 9.
88 Wesselényi Ferenc Rottal Jánosnak. 1663. április 19. fogalmazvány, OL E-199- 8. es. IV/4. t. 444.
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többször részt vett a nádornál tartott katonai tanácskozásban és 1500 katonát állított ki.
Megyéjében, Sárosban olyan jó eredménnyel toborozták a hadakat, hogy Pethő Zsigmond
vice-generális példaképül állította a többi megye elé.89
A bécsi udvar azonban továbbra is gyanakvással figyelte Rákóczi aktivitását, erdélyi kapcso
latait. Az alig egy éve átépített és megerősített kistapolcsányi kastélyába és hrussói várába - a
török veszélyre hivatkozva - erőszakkal német katonaságot telepítettek. „Az szegény Istenben
elnyugodott szerelmes házastársamnak eltakarításában foglalatoskodom - írta Rákóczi a
nádornak - Noha házam romlásán való bánátimat öregbiti Hrusso váramnak Kistapolcsánnyal
edgyütt elveszése szolgáim által áruitatásképpen való feladása. Ndat kérem, tudósítson bölcs
tanácsával, mihez kelletik magunkat tartanunk e forgandó és veszedelmes üdönkre nézve, én
kész vagyok hazánknak javára tehetségem szerint mindent elkövetnem..."90
Bánffy Erzsébet halála a Rákóczi-ház politikájában új lehetőségeket nyitott. Bár a tanácsko
zások és előkészületek a legnagyobb titokban folytak, Erdélyben már 1663 őszén felröppent a
hír: „Az elébbi fejedelemasszonynak egy ördöge van - írta Teleki Mihály Bánffy Dénesnek - ki
avval biztatja, nemsokára Halier Gábor uram leszen az fejedelem és ő ngat elveszi feleségül,
másképpen penig Rákóczi László uramhoz is hozzá menne."91 Rákóczi László levelezése sze
rint a híresztelésnek volt reális alapja, valóban számítani lehetett Lónyay Anna és Rákóczi
házasságára. A gróf megtette az előkészületeket. Felkérte Batthyány Borbálát, hogy Bécsben a
sajátjához hasonló női hintót készíttessen. Tíz aranyat ígért, ha pünkösdre meghozzák. Bat
thyány Kristóftól megpróbálta megvenni vagy legalább egy hónapra kölcsönkérni azt a faliké
pet, amely Lónyay Annának megnyerte tetszését.92 A jelekből arra következtethetünk, hogy
1664 pünkösdjére tervezték a döntést. Érdekes, hogy Rákóczi először Lónyay Zsigmond özve
gyét vette feleségül, másodszorra pedig lányát kérte meg. Mindenesetre ez a frigy új távlatokat
nyitott. Rákóczi László, ha feleségül veszi Kemény János özvegyét, mindkét országrészben
hatalmas jószágoknak lesz ura, sőt birtokainak súlypontja Erdélybe helyeződik. De milyen
politikai előnyökkel járt volna ez az esküvő? Bár konkrét adatokkal nem rendelkezünk, felte
vésünk szerint elsősorban politikai házasságról volt szó. A Rákóczi család a fejedelem halála
után új utat keresett. Ezt jelezte már Báthori Zsófia és fia katolizációja is. A családnak azonban
erős irányító egyéniségre volt szüksége a még csak 18 éves Rákóczi Ferenc mellé. Báthori Zsó
fiának nem kellett még egyszer férjhez mennie, hogy a család támaszt találjon, erre a feladatra
kiválóan megfelelt Rákóczi László. Bécsi neveltetése következtében ismert az udvarban, az ott
állomásozó diplomaták körében, kiterjedt lengyel kapcsolatokkal rendelkezett, összeköttetés
ben állt a román vajdákkal is, de nem volt ismeretlen a svéd és a kozák követek előtt sem. Sze
mélye révén a magyar politikusok tájékoztatása és támogatásuk elnyerése is biztosítottnak lát
szott. Egyetlen gyenge pontja volt: Erdély. Kapcsolatban állt ugyan a fejedelemség politikusai-

89 Pethő Zsigmond Szepesnek. I663. október 17. Lőcse Járási Levéltár. Congregációs iratok No. 203. Az 1663-1664. évi hábo
rúra: Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp., 1965.; Georg Wagner: Das Türkenjahr 1664. Eisenstadt, 1964.; R. Várkonyi Agnes: Török
világ és magyar külpolitika. Bp., 1975.
90 Idézi Walkntinyi: i. m. 68. o.
91 Gergely S.: Teleki Mihály levelezése. Bp., 1906. II. k. 639. o.
92 „... lévén knek alkalmatossága Bécsben való írásán, csináltasson oly hintót mindenben valaminemű az Kgd hintója, Eperjesen
az haznal láttam, ha lehet mennél hamarabb..." Rákóczi László Batthyány Borbálának. Mad, 1664. május 11. OL P-1314. No. 39301.
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val, de erdélyi birtokokkal, pozícióval, tényleges befolyással nem rendelkezett. Ehhez segít
hette volna hozzá a Lónyay Annával kötött házasság.
Az utolsó lépések voltak már csak hátra, azonban pár nappal a kézfogó előtt Rákóczi élére
állt annak a csapatnak, amely Nagyvárad megtámadására és magyar rabok kiszabadítására
készült. Vajon mi késztette arra, hogy ilyen fontos esemény küszöbén személyesen vegyen
részt a portyán? Tulajdonképpen csak az időzítés meglepő, hiszen a harcot, a hadműveletek
ben való aktív részvételt már régóta várta Rákóczi. Erre ekkor, 1664 májusában nyílt lehetőség.
Elképzelhető, hogy még a házasság szempontjából is kedvezőnek találták ezt az alkalmat. Egy
sikeres akció pozitívan befolyásolhatta volna az erdélyi közvéleményt. Várad sorsa ugyanis
1660 óta a nemzetközi és hazai érdeklődés központjában állt. Ha Rákóczi pont itt tudna sikert
elérni, nevét a hír szárnyra kapná, és Erdély is örömmel fogadná. Ilyen előzmények után került
sor a váradi akcióra.
Várad megtámadásáról több krónika, napló tudósít.93 Mégis a legismertebb forrás - tör
ténészek és irodalomtörténészek előtt egyaránt - a „Rákóczi végső butsuzó éneke"94 című bal
lada.
A mű hatása kettős volt: ráirányította Rákóczi László személyére és a váradi akcióra a figyel
met. Másrészt viszont eltorzította és felnagyította az eseményeket. Három tényező - a hely:
Várad, az idő: 1664 és a név: Rákóczi - elegendő volt ahhoz, hogy a támadást Várad visszafog
lalására tett kísérletként és Rákóczi László életének legjelentősebb állomásaként értékeljék.95
A ballada fontossága és gyakori említése mellett más okok is arra késztetnek, hogy több
figyelmet szenteljünk ennek a forrásnak.
A balladával Thaly Kálmán után sokáig senki sem foglalkozott alaposabban, kiadásának
jegyzetei az ő állításait ismételgették. Thaly elfogadja Rákóczi Lászlót a ballada hősének, mivel
azonosítható személy és Nagyváraddal is kapcsolatba hozható, a kolofon 1667-es évszámát
szövegromlásnak vagy másolási hibának tekinti.96 így, Timon Sámuel krónikájára és Rákóczi
Erzsébet egy alapítvány levelének adatára támaszkodva, az események időpontját 1662-re
teszi.97 Rákóczi Erzsébet levele döntő bizonyíték lehetne. De ő apja halálakor még csak 9 éves,
és 1698-ban, 34 évvel az események után teszi az alapítványt. Más krónikák és a levéltári ada
tok, mind az 1664-es évszámot igazolják.
Az évszám kérdése mellett még más érdekessége is van a balladának. Rákóczi László nevét
egy olyan búcsúzó ének őrizte meg, amely valójában nem róla szól. Több mint száz évvel

93 Georg Krauss: Siebenbürgische Chronik. Bécs, 1864. 2. k. 391-392. o.; Kéry János: Mártis Turcici Feroica. Pozsony, 1672.; Kazy
Ferenc: História Regni Hungáriáé. Nagyszombat, 1749. III. k. 15-16. o.; Bethlen János: História rerum Transilvanicarum. Bécs, 1782. 1.
k. 125-126. o.; Pálóczi Horvát család naplója, 220. o.
94 Rákóczi végső butsuzó éneke. Régi magyar költők Tára. Bp., 1981., 10. k. 569-570. o.
95 Bunyitay Vince - Málnást Ödön: A váradi püspökség története. Debrecen, 1935. IV. k. 130-131. o.
96 Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. Bp., 1864. 1. k. 170. o.
97 Timon Sámuel csak megemlíti Rákóczi Lászlót: „Erdődy Györgynek két felesége volt, az első Rákóczi Erzsébet, aki a törökök
által, Várad kapujában 1662-ben levágott Rákóczi László leánya... " Timon S.: Epitome chronologica. Kassa, 1736. 291. o. A kistapolcsányi ispotály 1698. január l-jén kelt alapítólevele: „Azon nap, a midőn Istenben elnyugodott édesatyám gróf Rákóczi László 1662
Várad alatt, az kereszténység az természet szerint való ellensége török által a kereszténységért kiontotta vérét és ugyan ott vitéz módon
lőtt halála is, ő Nagysága lelkiért Szent László napján adatik nekik (az ispotály szegényeinek) egy ebéd." Közli Botka Tivadar: i. m.
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Thaly kutatásai után, Marczali Ferenc, magyar szakos egyetemi hallgató egy diákköri konferen
ciára készített dolgozatában vizsgálta a Rákóczi László balladát és változatait. Tanulmányában
sorról sorra kimutatja, hogy a ballada által előadott cselekmény Thököly Imre 1685-ös váradi
fogságára vonatkozik.98
Vajon hogyan került Rákóczi László neve egy Thököly Imréről szóló balladába? Lehetséges,
hogy élt korábban egy Rákóczi László ballada is. Erre épülhetett rá Thököly, majd II. Rákóczi
Ferenc éneke, amit a családi szálak, a körülmények és a hely hasonlósága segített. A főhős fon
tosságánál fogva és az események aktualitása miatt esetíeg átalakulhattak a Rákóczi Lászlóra
vonatkozó részletek, csak a név maradt meg. De az is elképzelhető, hogy „Az Magyar ország
ban volt én nékem hívem, / Szép Rákóczi László vala az én nevem" rész későbbi betoldás.
További probléma a támadás ismertetése és értékelése. A krónikákból, naplókból két válto
zat rajzolódik ki:
1664. május 27-én hajnalban a katonák ráütöttek a várra. Mielőtt még a belső várba bejutot
tak volna, valamilyen fegyelmezetlenség, esedeg árulás miatt felfedezték őket és kitört a harc.
A híd körüli csatában a zászlóért lehajló Rákóczi Lászlót halálos lövés érte. De a csapat fel
égetve a várost és környékét, sok foglyot ejtve vonult el.
Egy másik színesebb és regényesebb tudósítás szerint, amely Kazynál bukkant fel először,
május 27-én tartották Váradon a pünkösdi vásárt. Rákóczi László és emberei, álruhában a vásá
rozók közé vegyülve bejutottak a városba. A piacon azonban lelepleződtek, és a küzdelemben
Rákóczi László életét vesztette.
A krónikák tehát a vállalkozás célját Várad visszafoglalásában látták." Ezt a véleményt Gyalókay Jenő is osztotta. Amikor az esetet rekonstruálni próbálta, nem kutatott újabb adatok
után. Hadászati fejtegetéseibe több hiba csúszott. Várad visszavételének terve mindig központi
helyet foglalt el a haditervekben. Éppen ezért nem valószínű, hogy néhány ezer lovasra bízták
volna a feladat végrehajtását. Bethlen János leírásából tudjuk, hogy a törökök ekkor fejezték be
a falak megerősítését, és a várat mély és széles árokkal látták el.100 Várad ostroma hosszas elő
készületeket, komoly hadi felszerelést igényelt volna. Ha sikerül is Váradot egy rajtaütés során
visszafoglalni, vajon Felső-Magyarország katonai és politikai vezetői vállalhatták volna, hogy
akár hetekre beszoruljanak egy várba, a segítség reménye nélkül? Feladatuk a felső-magyaror
szági hadak kiállítása volt. Lehetséges lett volna, hogy a csapatgyűjtés késleltetésével tovább
növeljék a feszültséget? Az az állítás, hogy Várad visszafoglalása egyedül a vezér, Rákóczi
László vágya volt, és mást nem is avatott tervébe, egy hadtörténész részéről igen különös kije
lentés. Gyalókay Jenő következő soraival önmagának is ellentmond: „Mint látjuk, Pethő győ
zelemről számol be, s nem is említi, hogy tulajdonképpeni czéljuk Várad felmentése lett volna.
Eljárása részben érthető is: magyar ember létére restellt a német Lobkowitznak a magyar fegy
verek kudarcáról számolni be."101

98 Marczali Ferenc: A Rákóczi Sámuel ballada. Régi magyar irodalmunk és európai háttere. Szeged, 1980. 133-159. o.
99 Krauss nem beszél Várad visszafoglalásának tervéről, szerinte a támadást Barkóczi Zsigmond kiszabadítására indították. Beth
len János azért dicséri a rajtaütést, mert megakadályozta, hogy Erdély a török oldalán Magyarország ellen vonuljon hadba.
100 Bethlen János közlése szerint a törökök kevéssel Rákóczi Lászlóék támadása előtt erősítették meg Váradot.
101 Gyalókay Jenő: i. m. 438. o. A Magyarország története 1526-1686 c. összefoglaló műben Rákóczi László váradi harcáról a szer
zők véleménye megoszlik: III/2., Makkal László: 1558. o. és Várkonyi: 1124., 1180., 1138. o.
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A magyar-német ellentét ilyen beállítása régi és rossz beidegződés, s hamis is. Ugyanis
Várad kapcsán nem lehet magyar fegyverek dicsőségéről, vagy kudarcáról beszélni, hiszen
több mint kétszáz német is részt vett a rajtaütésben. Az előkészületekben Cob ezredes fontos
szerepet játszott. Azonkívül Pethő nem akarta magyarjait mentegetni, ugyanebben a
levélben102 kemény bírálattal illeti fegyelmezetlen katonáit.
A kortárs levelezés azt mutatja, hogy Rákóczi László társai nem szőttek nagyratörő terveket,
nem Várad visszafoglalásáért küzdöttek.
Mi lehetett akkor az igazi cél, és hogyan lehet Várad megtámadását értékelni? Vajon tényleg
nem volt több mint egy vakmerő portya? Vagy valamilyen módon mégis illeszkedett az 1663/
64-es háború menetébe?
1664 telén, tavaszán folyt a nemzetközi összefogással indított offenzív háború. A tervek sze
rint Kanizsa, Érsekújvár, Várad térségében kellett támadást indítani. De tényleges hadművele
tek csak Nyugat-Magyarországon folytak. Várad környékén nem volt katonaság, csapatmoz
gás, amely lekötötte volna az erdélyi törökök erőit. Megnőtt a veszélye annak, hogy akárcsak
1663 őszén, a nagyvezér ismét táborába szólítja Apafit és az erdélyi sereget.
Kászony Márton és Cob ezredes erdélyiekkel folytatott levelezéséből kitűnik, hogy ezzel
a lehetőséggel mind a két fél tisztában volt. Kászony a közvetítést is magára vállalta, amikor
Rottal Jánost tájékoztatta: „...iöt most török követis az mely mind Török császártól
mind pedig a Fő Vezértől levelet hozót hogy az Erdélyek, és Apaffi hadba menjenek... Azért
kglmes Uram most kellene sietni Zuza (de Souches) general Uramnak ő Ngnk ide, had ment
hetnek meg megokat az Erdélyiek hogy az német hadak közel létek miat nem mehetnek
hadba..."103
Az erdélyi kérések egyre sürgetőbbek lettek, de az udvar sokáig kivárt. Az eszéki siker, a
külső anyagi és katonai segítség ellenére a hadműveletek csak április végén folytatódtak. De
Apafi Mihály már megkapta a hadba szólító parancsot. Ekkor az Erdélyből érkező levelekben
visszatérő motívum a fogadkozás: „...Legyen kgltek securus hogi valamit az mi kglmes Urunk
és az országh el kerülhet bizoni el kerüli hogi ne vécsen az keresztjenséghnek, de azt latja Isten
a kgkis hogi mi alájok vettettünk s nemis mozdulhatunk." Ebben az állapotban továbbra is
Magyarországról várták a segítséget: „Bezzegh Uram bar csak eszer két eszer emberrel szállana
kgltek ki mezőben mégis volna Urunknak mencsége hogy hadak vadnak kik Erdélyre vigyáz
nak ... de ha ki nem szál kgltek annak inkab nem acceptallja az mencséget az Török." Bánffy
cseltámadást javasolt: „Váradon sincs most semmi Török az meni magiar hadak kgltek közül
vadnak most sok karokat tehetnek nekik ugi hiszem az varossatis fel égethetnek..."104
Amit Bánffy Dénes még csak javasolt, azon mások már hetek óta munkálkodtak. Erdély
mentesítésének gondolata is megfordult fejükben, de a Szerencsen tanácskozó felső-magyaror
szági főurakat kezdetben még csak a személyes bosszú hajtotta.

102 Pethő Zsigmond Lobkowitznak, a hadi tanács elnökének. T T 1900.
103 Kászony Márton Rotálnak. Szatmár, 1664. március 22. OL P-507. F. 16. N o . 566/317.
104 Bánffy Dénes Kászony Mártonnak. Fehérvár, 1664. május 24. OL P-507. F. 16. N o . 568/360.

- 87 -

1664 márciusában Barkóczy Zsigmond fogságba esett. Krauss krónikájából, Kallói Fényes
István művéből, a Pálóczi Horváth család naplójából, Csáky István, Pethő, Boldvay Márton
leveleiből105 összeállt a mozaikkép, pontosan rekonstruálni tudjuk az esetet.
A Barkóczy fivérek a Kalló melletti Oroszi faluban mulattak. A váradi Húszéin agát és
magyar ruhába bujtatott törökjeit az éj leple alatt két paraszt vezette a Barkóczy-házhoz. Beké
redzkedtek, mint eltévedt kallói katonák. Amikor a kapu kitárult, rázúdultak a még alvó, félig
részeg magyarokra. Barkóczy Zsigmondot elfogták, testvérét, Istvánt is „ingh nélkül szalasz
tották". A rabokkal, zsákmánnyal a törökök Várad felé indultak. Barkóczy István megmaradt
embereivel Pocsajnál akarta elvágni az útjukat, de a visszavonulást fedező Kucsuk Mehmet
pasa csapatába szaladt. A rövid, de heves küzdelemben a magyarok halottakat, sebesülteket
hátrahagyva megfutamodtak.
Megkísérelték Barkóczy Zsigmond kiváltását, de a török hatalmas árat, 110 török foglyot
kért cserébe.
Április végén Kucsuk Mehmet a nagyvezér dunai táborába sietett. Váradon pár száz fős
török őrség maradt. Az események felgyorsultak. Május közepén Rákóczi László szerencsi
házában Pethő Zsigmond, Barkóczy István és Ferenc vendégeskedett. Kémjelentésekből pon
tos adatokat szereztek a törökök helyzetéről és Barkóczy Zsigmond fogságának körülményei
ről. Tervükbe hamarosan beavatták Cob ezredest és Kászony Mártont. Elhatározták, hogy
Rákóczi László fogolymentő portyának álcázott támadást indít Várad ellen. A szervezkedés is
kiszélesedett, Kallóból, Szatmárból, Ecsedből, Nagykárolyból gyűjtötték a katonákat. A csapat
létszámát nem lehet pontosan megállapítani. Kéry János kétezer magyar és háromszáz német
katonáról tud, a Pálóczi Horváth család naplója is néhány ezer magyar és német katonát említ.
A vezér Rákóczi László volt, mellette Pethő Zsigmond, Barkóczi István és Ferenc, Károlyi Ist
ván vett részt az akció irányításában.
A készülődés teljes titokban folyt. Kászony is csak homályosan figyelmezteti Telekit: „...ez
környékről is hall kegyelmed hadaknak forgolódását, de kegyelmeteknek nem fognak ártani,
hanem ha lehet, az pogány ebeket persequáljak."106
Barkóczy István a nádorhoz írt levelében a támadás másik célját fedte föl. „Közönséges aka
ratból igyekezünk azon, hogy Váradnak az városát fel égetnénk, és az szegény szegény Eöcsemetis csak egy rossz fa háznak tartván Várad városában, Istent segítségül híván valami formán
megh szabadíthatnánk... " u>7
A had egy része május 24-én indult el Szatmárból. Másnap Guthnál egyesültek a Tiszán
átkelt csapattal, majd megindultak Várad felé.108 27-én hajnalban a kallói gyalogok betörték a
kaput,109 és a sereg rázúdult az alvó városra. „Merő ítélet napia volt, siras, rivas, ordítás, bőgés,
105 Barkóczy Zsigmond fogságba esése: Pethő Zs. Wesselényinek, Kassa, 1664. május 11., OL E-199. F. 5. 11/84/11; Csáky I.
Rottalnak, Szepes, 1664. április 4., OL P-507. F. 14. No. 43.; Boldvay Márton Apafi Mihálynak, Székelyhíd, 1664. március 29.
Török-magyarkori állam-okmánytár. Pest, 1870. IV. k. 106-107. o. Krauss krónikája; a Pálóczi Horvát cs. naplója; Kallói Fényes István:
Debrecen városának, az keresztyen res-publicanak naponkent arviz keppen nevekedet, ez esztendő forgásában végben ment siralmas
sorainak keserves meg bantodasinak, helytelen expensainak egy nehany versekben foglalt compandiuma 1664. Régi magyar költők
tára, 10. k. 20-21. o.
106 Kászony Márton Teleki Mihálynak, Szatmár, 1664. május 26., Teleki M. levelezése, III. k. 122-123. o.
107 Barkóczy István Wesselényinek. Eszlár, 1664. május 24., OL E-199. F. 4. 11/8/1.
108 Boldvay Márton Apafi Mihálynak. Székelyhíd, 1664. május 28. Török-magyarkori állam-okmánytár. IV. k. 118-122. o.
109 Kallói Fényes István: i. m. 22. o.

- 88 -

rettenetes tűz, és rettenetes égés, ólig vitézül bánt az magiarsag a poganial hogy meg az Csecs
szopó giermekeketis kardra hanta."110 A támadás azonban nem a tervek szerint zajlott. A kró
nikák, levelek, ha egyes részleteket másként is beszélnek el, abban mind megegyeznek, hogy
valamilyen fegyelmezetlenség hiúsította meg a teljes sikert.
„Ha a parancsomat egyesek, úgy mint a többiek figyelembe vették volna - írta Pethő Lobkowitznak - hinném, hogy nagyobb győzelmet hozhattunk volna, és nem hiányolnánk
Rákóczi Lászlót az életből."111
Guzics János naplójának rövid lejegyzése is fegyelmezedenségre utal: „...Rákóczi László
fejét vesztette Váradnál a Barkóczy urak és a többi katona viszálykodása miatt."112
Mások Rákóczi Lászlót hibáztatják,113 de az árulás gondolata is felmerült. Kászony Márton
arról számolt be, hogy egy nagykárolyi asszony és egy pribék figyelmeztették a váradiakat a
veszélyre: „...Történt it olian dologis hogy az minap mikor Várad égetésére készülnek vala,
Károlyból egy Ferencziné nevű Asszony szolgaiatul Váradra egy Posgai nevű pribéknek megh
izente, hogy magokra vigiazzanak mert az Magjarok készülnek reájuk, melyet ha az törökök el
hittek volna valóba rajta vesztettünk volna, mar fogva vadnak törvényekis ma holnap
leszen..."114
Nem tudjuk valójában mi történt, mi zavarta meg a támadás menetét. Leghitelesebbnek az a
változat tűnik, amelyet Kéry János ír: „A katonák egy része titokban be is jutott a városba, de
ott megfeledkeztek igazi céljukról, és fosztogatni és zsákmányolni kezdték a várost. Ezzel az
ellenségnek időt engedtek arra, hogy felocsúdjon és a támadást visszaverje."115
A vállalkozás tehát nem a tervek szerint folyt le. Rákóczi László meghalt, teste is bent
maradt. Fejét a vár kapujába ütötték le és tűzték ki, testét odadobták a kutyáknak és madarak
nak. És ezzel Rákóczi-Kemény-párt elképzelései is szertefoszlottak. Barkóczy Zsigmond sem
szabadult ki.116 Várad városát és környékét, Péntekhelyt és Olaszit felégették. Sok keresztényt
kiszabadítottak és török foglyokat is ejtettek. A kortárs értékelés szerint „magyar olyan nyere
séggel régen nem járt mint most".117 A támadás elérte titkos célját. Erdély veszélyeztetettsége
olyan érv volt, amely előtt a Porta is meghajolt, Apafi kibújhatott a hadba hívó parancsok alól.
Az Észak-Magyarországon harcoló török csapatokat is megosztotta a rajtaütés híre, Kucsuk
pasa lóhalálában vonult vissza Várad őrzésére.
Az akció lélektani hatása sem lebecsülendő. Különösen Erdélyben volt nagy a lelkesedés. A
tavaszi hadjárat sikerei is megdobbantották a szíveket, de az erdélyiek többet kívántak. A Vára
dig húzódó arcvonal terve azonban papíron maradt. Az Erdélyt körülölelő várakozásba rob
bant bele Rákóczi László csapata. A hatás nemcsak a levelek elismerő és lelkes hangján mér-

110 Kászony Márton Rottal Jánosnak. Szatmár, 1664. június 4., OL P-507. 16. cs. No. 566/315.
111 L. a 95. jegyzetet.
112 Guzics János naplója. T T 1889. 445. o.
113 Kászony szerint Rákóczi László „az ordinentiahoz nem tartván magát". OL P-507 16. cs. N o . 566/315.
114 Kászony Márton Rottalnak, Szatmár, 1664. június 28., OL P-507 566/321.
115 Kéry János: i. m.
116 Kallói Fényes L: i. m. 23. o.
117 L. a 99. jegyzetet.
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hető le. Mindkét félben felmerült a továbblépés gondolata. Bánffy Dénes és Kászoni Márton
is Várad visszafoglalását sürgette.
Várad megtámadásának, Rákóczi László halálának hamar elterjedt a híre. Míg az előzőt nagy
örömmel fogadták, az utóbbin mindenki megdöbbent. De Souches Wesselényinek írt levelé
ben még reménykedett, hogy a hír hamisnak bizonyul, de a Bécsben nyomtatott hadiesemé
nyekről beszámoló újságban haláláról már mint biztos tényről számoltak be. Báthori Zsófia
elrendelte, hogy ezentúl minden május 27-én misét mondjanak Rákóczi Lászlóért. Az akkor
tájt keletkezett naplók, krónikák, levelek mind megemlítették és méltatták Rákóczit, és egy
kori nevelője, Lippay György is elsiratta: „Szegény Rákóczi László uram halálán bizony nem
kevéssé búsulok és szánakozom, mert jó fia volt hazájának és igaz szolgálja ő Felségének... De
mit tehetünk róla, így szokott az vitézség járni... Majd nem is lésen immár kinek írnom az
derekas urak közül, meghalván Rákóczi uram is."118
Várad falai alatt Rákóczi László élete, 31 év zárult le. Forrásainkból egy művelt, mozgékony,
higgadtan és hajlékonyan politizáló főúr képe bontakozik ki. Fejedelmi családban született,
császári udvarban nevelkedett. Bécs hű embereként, a Habsburg birodalom és Erdély közti
közvetítőként nagyszerű pálya várt rá. Magyarországnak azonban a török kiűzését, az ország
egyesítés problémáit kellett megoldania. Rákóczi László hazája és a fejedelemség politikájának,
érdekeinek közös pontjait látva ráeszmélt, hogy nem Bécs és Erdély, hanem a magyar és az
erdélyi politikusok között kell kapcsolatokat teremtenie. A körülményekhez gyorsan alkalmaz
kodott. A háttérbe húzódva fontos részt vállalt II. Rákóczi György lengyel hadjáratából. A
kudarc után Bécstől várt segítséget. Az udvar politikájában csalódva új utakat keresett: arra
készült, hogy erdélyi bázisát megteremtve a Rákóczi-Kemény-párt élére álljon. Terveit meggá
tolta a halál.
Rákóczi László nem futhatta be azt a pályát, amelyre adottságai, körülményei predesztinál
ták, mégsem tekinthetjük életét sikertelennek, befejezetlennek. Mert ha a tényeket feltárjuk, és
egymás mellé helyezzük, egy megfontolt politikus-katona következetesen végigharcolt pályája
alakul ki, amelynek szerves része és következménye volt Várad.

118 Lippay levelét Walkntinyi idézi: i. m. 71. o.
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KEDVES GYULA

A 48. HONVÉD ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE
AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARCBAN,
ALAKÍTÁSÁTÓL BUDAVÁR BEVÉTELÉIG
Az 1848-49-es magyar szabadságharc hadtörténetével hatalmas irodalom foglalkozik, mind
amellett néhány fontos problémakör még tisztázásra vár. így az egyes alakulatok történetének
részletes feldolgozása is hiányzik.1 Az a néhány munka, amely megkísérelte egy-egy alakulat
történetének részletes feldolgozását, többnyire a múlt század végén született, vagy századunk
első felében.2
E munka ezt a hiányt igyekszik részben pótolni. A 48. honvéd zászlóalj történetének feldol
gozása egy nagyobb vállalkozás kezdete, amely a szabolcsi honvédek részvételét vizsgálja a sza
badságharcban. Ennek keretében a 43., a 10., a 28. és a 139- honvéd zászlóalj történetét kell fel
dolgozni. A 43. teljesen, a másik három nagyobb részt szabolcsi honvédekből alakult meg.
A felsorolt alakulatok közül a 48. honvéd zászlóalj volt az igazán „szabolcsi". A megye
vetette fel szervezésének gondolatát, állította ki, s részben szerelte fel a zászlóaljat. Szinte teljes
egészében a megye adta nemcsak legénységét, de tisztikarát is, beleértve a parancsnokok sze
mélyét is. 1848 szeptemberétől végigküzdötte a szabadságharc legvéresebb csatáit, s csak a leg
tovább harcoló csapatokkal együtt tette le a fegyvert Komáromban. A harcok során honvéd
seregünk legkiválóbb zászlóaljai közé küzdötte fel magát, amit fényesen bizonyít zászlójuk III.
osztályú katonai érdemrenddel való feldíszítése, s még inkább az, hogy a honvédsereg kétség
telenül legkiválóbb egységei, a 3. és a 9- zászlóaljak „testvérükké" fogadták a szabolcsi 48. zász
lóaljat, s meghajtották zászlóikat vitézsége előtt.3
A 48. honvéd zászlóalj a szabadságharc honvédseregének egy kevésbé ismert típusát képvi
seli. Jellegét tekintve az önkéntesekből toborzott első 10 honvéd zászlóalj és az országgyűlés
határozata nyomán sorozott honvéd zászlóaljak között helyezkedik el. Nemzetőr zászlóljként
szervezték meg, 1848 novemberében honvéd zászlóaljjá alakult, s létével bizonyította, hogy
körültekintő szervezés, megfelelő vezetés a nemzetőrökből is tudott kiváló zászlóaljakat ková
csolni.
1 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest, 1983. (a továbbiakban: Bona, Tábornokok) 5. o.
2 Honvéd zászlóaljak történetével foglalkozó feldolgozások: Hegyest Márton: Az 1848-49-i 3. honvéd zászlóalj története. Budapest,
1898.; Hoffmann Arnold: Az 1848-49-i vörössapkás 9. honvédzászlóalj története. Kassa, 1906.; Vörös Lajos: Az 1848-49-i első honvéd
zászlóalj története a szabadságharcban. Doktori disszertáció kézirata, ELTE BTK Történeti Könyvtár 2339. r. sz.; Molnár András: A
Zalai 47. honvéd zászlóalj felállítása 1848 őszén. Zalai Gyűjtemény 26., 1987.
Visszaemlékezések: Tóth Károly: Az 56. honvéd zászlóalj története. Csurgó, 1893.; Szalkay Gergely: A VI. honvédzászlóalj törté
nete. Kézirat, Országos Széchenyi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) Kézirattár Fol. Hung. 2087. (megjelent folytatásokban: Hazánk
VIII. k. 1885.); Szinnyei József: A 37-ik honvéd zászlóalj története (in Komárom 1848-49-ben. Budapest, 1887.); Cserna István: A 37.
honvédzászlóalj rövid története. Vasárnapi Újság 1881. évf. 6. sz.; Rényi Dezső: A 64-ik honvédzászlóalj története. Hazánk I. k. 1884.;
Thoroczkay Sándor: A 73. honvédzászlóalj története 1849-ben. Hazánk VIII. k. 1885.; Kassa Lajos: A 7. honvédzászlóalj története.
1848-1849. Történelmi Lapok I. évf. 1892.; Szölló'sy István: A XII. önkéntes honvédzászlóalj működése az erdélyi hadjáratban.
1848-1849. Történelmi Lapok VI. évf. 1897.
3 Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár (a továbbiakban: SzML) XIII. 9. Krasznay Péter iratai, önéletírása (a továbbiakban: Krasznay)
II. f. 2. o.
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A szabolcsi Önkéntes nemzetőr zászlóalj
(1848 augusztus-október 30.)
A polgári állam megteremtésének feladata előtt álló Batthyány-kormány súlyos problémák
sorával találta szemben magát 1848 májusától. Ezek közül a legnagyobb veszélyt az jelentette,
hogy a bécsi udvar csak az alkalomra várt, hogy a forradalmi események által kikényszerített
engedményeket, de legalábbis egy részüket visszavonhassa. E veszélyt csak növelte, hogy az
udvar kapva kapott a nemzetiségi kérdések kiéleződésén. 1848 májusában a szerbek mozgalma
okozta a legnagyobb problémákat, s az ellentétek kiéleződéséhez, majd a véres küzdelem
kibontakozásához döntően hozzájárult, hogy a felfokozott nacionalizmus légkörében a nemze
tiségi politikusok és a magyar forradalom vezetőinek többségét (Kossuthot is beleértve) egy
formán a hajlíthatatlan merevség jellemezte.
A kormány előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország védelmére fegyveres erőt kell
teremtenie. Bár erőteljesen szorgalmazták a cs. k. hadsereg magyar alakulatainak hazavezénylé
sét, hamar kiderült, hogy az csak részleteiben és igen vontatottan valósulhat meg, így el kellett
kezdeni új alakulatok szervezését. Május 15-én hoztak rendeletet az első 10 honvéd zászlóalj
felállításáról, s rövidesen megkezdték országszerte az önkéntesek toborzását. Ez a fővárosban
és a Tiszántúlon gyors és látványos sikereket hozott, június elejére az 1., 2., 3., 10! honvéd
zászlóaljak létszáma már teljes volt. A többi hat zászlóalj kerületében már lassabban ment a
toborzás, csak augusztus elejére telt be a létszámuk. A délvidéki harcok ezalatt egyre jobban
kiéleződtek, s egyre véresebbé váltak. Ujabb fegyveres erőkre volt szükség, annál is inkább,
mert a honvéd zászlóaljak zöme csak augusztus folyamán kapcsolódhatott be a harcba.
így került sor az 1848: XXII. törvénycikk értelmében megszervezett nemzetőrség harci
alkalmazására. Összlétszámuk 350 000-380 000 fő körül alakult4, de ezeknek csak egy részét
lehetett tábori szolgálatra alkalmazni.5 Ezek voltak a „mozgó" nemzetőr csapatok. Előre kikö
tött, csak néhány hétre terjedő időre vonultak táborba, így csak kisegítő feldatokra voltak
alkalmazhatók. Rövidesen kiderült, hogy a nemzetőrség alkalmazása nem sokat segített, mert
mire valamennyire is kiképezték őket, indultak haza, s szélsőséges esetekben (mint a tolnai
nemzetőr zászlóalj) még felváltásukat sem várták be.D Mivel a honvéd zászlóaljakra sem lehe
tett egyelőre számítani7, csak a nemzetőrség maradt, amelyet nagyobb létszámban lehetett
alkalmazni, de alkalmazásukra más kereteket kellett keresni, mint a mozgó nemzetőrség.
Rövidesen felmerült a gondolata a nemzetőrök közül toborzott önkéntes csapatok megszer
vezésének. Már 1848 júliusában Mészáros Lázas hadügyminiszter azt ajánlotta gr. Dégenfeld
Imre szabolcsi főispánnak, hogy önkéntes csapatokat állítsanak fel. A főispán azonnal tudósí
totta a vármegyét a tervről, s 1848. július 22-én kelt levele közli: „a megyéből 1000 vagy 1500
4 Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848. nyarán. Budapest, 1973. (a továbbiakban: Urbán: A nemzetőrség)
69. o.
5 A Délvidéken 1848 nyarán 22 ezer nemzetőr teljesített szolgálatot - (főszerk.: Liptai Ervin): Magyarország hadtörténete. Buda
pest 1985. I. k. 458. o.
6 Urhán: A nemzetőrség 143. o.
7 Legkorábban a 3. honvéd zászlóalj indult el, de fegyverzet és felszerelés nélkül, 1848. június 21-én. Az 1. és 2. honvéd zászlóaljak
június 24-én, a 6. és lü. honvéd zászlóaljak július 28-án indultak el, és indulásuktól 10-15 nap is eltelt, amíg bekapcsolódhattak a had
műveletekbe: Urbán: A nemzetőrség 365-367. o.
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nemzetőr, ha lehet önkéntesekből kiállítva fog Szeged alá a táborba indíttatni," kéri, hogy a
hadügyminiszter utasításának megérkeztéig ne várjanak, hanem kezdjék meg az önkéntes egy
ség felállítására az előkészületeket.8
A kormány végül is 1848. augusztus 13-án adott ki rendeletet az „önkéntesen ajánlkozó
erős, egészséges egyénekből álló" nemzetőri csapatok felállítására9 Az új típusú nemzetőrség
végleges formáját a kormány augusztus 27-i rendelete adta meg. Az ország négy kerületében
egy-egy táborba szándékozták az önkéntes nemzetőr egységeket összevonni, s a táborok élére
egy-egy honvéd őrnagyot állítottak.10
Mint láttuk, Szabolcsban már a kormányrendeletek kiadása előtt megkezdték a szervezési
munkát, melynek élére Finta Márton került, aki kiemelkedő sikerrel végezte a 10. honvéd zász
lóalj részére a honvédtoborzást június elején. A megyei Közbátorsági Választmány augusztus
7-i ülése részletesen foglalkozott a szervezés ügyeivel. Az időközben megérkezett hadügymi
niszteri utasítás értelmében utasítja a szolgabírákat, hogy „önkéntes kiindulásra vállalkozókat
keresni igyekezzenek". A szöveg fölött beékelve pedig ez áll: „a honpolgárokból minden
különbség nélkül". L1Ez a szövegbetoldás nagyon lényeges, mert ennek alapján megállapítható,
hogy itt nem alkalmazták a nemzetőr összeírásoknál használt cenzust. Ez valószínűsíti a szegé
nyebb néptömegek beáramlását az alakuló zászlóaljba, amit megerősít egy másik, itt elfogadott
javaslat is: „a kimozdulok családjára gondot viselni, gazdaságukat folytatni a honnmaradók
lesznek kötelesek." A toborzást végző bizottmány által vezetett lajstrom nem található meg, de
Urbán Aladár munkájából megállapítható, hogy nagy volt az ilyen önkéntes alakulatoknál a
mesterlegények, kereskedősegédek, cselédek, kocsisok, napszámosok száma. Feltételezése sze
rint ezen alakulatoknak legalább 50%-a a cenzust meg nem ütőkből állt.12
Batthyány augusztus 13-i rendelete után újabb határozatokat hoztak az önkéntes nemzetőr
zászlóalj szervezése ügyében. A gyorsabb szervezés érdekében meghatározták az egyes közsé
gek lélekszámának arányában a rájuk eső önkéntesek számát. Ahol nem volt elegendő önkén
tes jelentkező, ott elrendelték a község költségére történő toborzást, vagy a sorshúzást. Ez a
határozat, bár csak a szervezés gyorsítása érdekében született, ellenkezett a kormány önkéntes
séget hangsúlyozó rendeletével. A zászlóalj létszámát 1000 főben állapították meg, s elhelyezé
sére Nagykállót és a környező helységeket jelölték ki. A szolgálati időt 1 évben határozták
meg. B Az önkéntes nemzetőr csapatok nagy része ennél kevesebb időre vállalta a szolgálatot
(néhány hónap), de akadt olyan is, amelyik a honvédek mintájára 3 évi szolgálatot vállalt
(Pesti csatár zászlóalj; rövidesen a 14. honvéd zászlóalj alakult belőle).
Határozat született arról is, hogy a zászlóalj felszereléséhez is járuljanak hozzá a községek
úgy, hogy az általuk kiállított önkéntesek felszerelési költségét fizessék ki. Meghatározták a
ruházati felszerelést is: „a megyebeli köznépnél ruházatul használt kék posztóbul készülő nad8 SzML IV. B. 102. (Szabolcs vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1848-1849.) 1848:651.
9 Közlöny 1848. évf. 66. sz. (augusztus 14.).
10 Közlöny 1848. évf. 81. sz. (augusztus 29.).
11 SzML IV. B. 102. 1848:652 és SzML 1848. 48. cs. 1083. d. A hadügyminiszter utasítása ez ügyben 1848 július 25-én kelt - SzML
IV. B. 102. 1848:682.
12 Urbán: A nemzetőrség 183. o.
13 SzML IV. B. 102. 1848:720 és 1848. 48. cs. 1121 d.
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rág, ujjas lajbi, csizma, fejér ruha és túri süveg."14 Később, a téli szolgálatra is gondolva, kiegé
szítették a felszerelést a sorkatonaság mintájára készült köpenyekkel is. 15 Bár az ehhez való
anyagot végül is a kormánytól igényelte a megye,16 a felszerelés mértékét tekintve az önkénte
seket kiállító megyék között élen járt17 és pozitív ellentéte volt a Görgei által oly keserűen
ócsárolt, ingben-gatyában táborba engedett hevesi nemzetőröknek.
A zászlóaljat hat századba osztották be és parancsnokává egy kilépett huszártisztet, Patay
István nemzetőr őrnagyot jelölte ki ideiglenesen a Közbátorsági Választmány.18 Patay ekkor a
megyei nemzetőrség 2. zászlóaljának őrnagya volt,19 s-feladata „a sereg fegyverbeni gyakorolta
tása" volt. Fegyverekből viszont nem volt elegendő. Bár a megye vezetése úgy tervezte, hogy a
begyűjtött fegyverekkel szerelik fel a zászlóaljat, hamarosan belátták, hogy ez nem járható út.
Már 1848 májusában rendeletet hozott a megye választmánya a lakosság tulajdonában levő
fegyverek megváltással történő beszolgáltatásáról,20 majd augusztus 7-én elrendelték a nemzet
őrök fegyvereinek beszedését is (kivéve „a közrend helybeli fenntartására megkívánhatókat").21 Ennek ellenére augusztus közepére is csak 300 db lőfegyver gyűlt össze. Igaz, 200 kar
dot is összeszedtek, de ez a zászlóalj felszerelésében nem játszott jelentősebb szerepet.22 Szep
tember elejére 400 lőfegyver gyűlt össze, így kénytelenek voltak a kormánytól kérni 600 pus
kát, 23 de ezt nem kapta meg a megye, s a zászlóalj a hiányzó fegyvereket csak Pesten kapta
meg szeptember végén.
A megyei bizottmány a következő tisztikart nevezte ki az önkéntes nemzetőr zászlóaljhoz:
őrnagy: Patay István;
századosok: Rakovszky Sámuel, Apagyi György, Hunyady Ferenc, Horváth Pál, Vay Károly,
Kralovánszky Gyula;
főhadnagyok: Mikecz Tamás, Krasznay Gábor, Kállay Ferenc, Apagyi Simon, Hrabovszky
Rudolf, Uray József;
(al)hadnagyok: Aranyos János, Jármy János, Margitay Lajos, Apagyi Tamás, Kállay Pál, Bodó
Alajos, Kriston Dienes, Böszörményi László segédtiszt, Ritók József számtiszt, Benkő
József, Hunyady Zsigmond, Erős Kálmán, Vidovics László, Igaz György.24
i'í SzML IV. B. 102. 1848:720. Mihálka is hasonlóan emlékezik a zászlóalj ruházatára: „sűrűn pitykézett világoskék dolmány, kék
színű zsinóros magyar nadrág, hosszú szárú csizma és túri süveg"; Mihálka Endre: Egy 48-as honvédaltiszt emlékiratai. Kézirat, 1854.
Őrzi a Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza (a továbbiakban: Mihálka)

52. o.

15 SzML IV. B. 102. 1848:732.
16 Urbán: A nemzetőrség 215. o.
17 Uo. 181. o.
18 SzML IV. B. 102. 1848:720.
19 SzML IV. B. 102. 1848:683.
20 SzML IV. B. 102. 1848:60.
21 SzML IV. B. 102. 1848:666.
22 Közlöny 1848. évf. 74. sz. (augusztus 22.)
23 SzML IV. B. 102. 1848:732. Ugyanitt kérik Patay őrnagy

zászlóaljparancsnoki megerősítését is.

24 Az összeállítás alapja Krasznay Gábor levele Dudás Ödönhöz - OSZK Kézirattár Fol. Hung. 1368. (Dudás Ödön: A magyar
hadsereg tisztikara) 475. o. Krasznay megadja még a hadnagyok névsorában Debreczeni A., Szomjas József, Szentmiklósy András,
Tatár József, Propper Leopold, valamint zárójelben Derzsy József és Bónis Károly nevét. Ezek azonban csak később kaptak hadnagyi
kinevezést, illetve Bónis nem is szolgált a zászlóaljban, mert ő végig a 10. honvédzászlóalj tisztje volt. Nem szerepelnek viszont Krasz
nay névsorában Uray főhadnagy, Benkő, Hunyady, Erős, Vidovics, Igaz hadnagyok, bár más forrásokkal összehasonlítva biztosra
vehető, hogy már a zászlóalj megszervezésekor a tisztikar tagjai voltak.
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A névsorból azonnal kitűnik, hogy a tisztek döntő többsége a megye életét irányító birto
kos nemesi családokból származott (csak a legjelentősebbek: Patay, Apagyi, Vay, Mikecz,
Krasznay, Kállay, Hrabovszky, Jármy családok). Feltűnik a részletesebb vizsgálat során, hogy
hivatásos katona egyetlen egy sem volt a tisztikarban, csak Patay őrnagy, Apagyi és Rakovszky
százados töltött el több évet tiszti beosztásban a cs. k. hadseregben.25 Ez a tisztikar nagyjából
megőrizte összetételét a szabadságharc végéig, nem szívesen távoztak el más zászlóaljba, s ide
gen helyről is csak kivételesen került be új tiszt a tisztikarba. Ezek között sem volt azonban
hivatásos katonatiszt. A hivatásos tisztek alacsony aránya egyedülálló az 1848 szeptemberéig
megalakult zászlóaljaknál, sőt még az október-november folyamán megalakultaknál is. így iga
zán figyelemre méltó és feltűnő, hogy kiváló tisztikar alakult ki, hiszen 2 ezredes (Patay,
Rakovszky) és 2 őrnagy (Hunyady, Mikecz) került ki a zászlóaljból, s a tucatnyi III. osztályú
katonai érdemrend mellett egy II. osztályú is ezt bizonyítja. Ez önmagában is kiváló teljesít
mény, amit csak növel az a tény, hogy egy önkéntes nemzetőr zászlóaljból alakított honvéd
zászlóalj érte el azt.
Szeptember 4-től a zászlóalj legénységét Nagykálló körül gyűjtötték össze. Szeptember 5-én
létszámuk már meghaladta az 500 főt. A Közlöny tudósítója szerint a községek „gyorsan és lel
kesen" állították ki a rájuk kivetett újonclétszámot.26 Ennek során megyei jóváhagyással nem
vettékfigyelembea cenzusos rendelkezéseket, s azt az önkéntest, aki nem lehetett addig nem
zetőr, a zászlóaljba lépése előtt a nemzetőrök sorába iktatták. Erről számolt be a Nemzeti c. lap
megyei levelezője augusztus 31-én.27
Miközben folyt a zászlóalj gyülekeztetése és betanítása, a megyei bizottmány újabb határoza
tokat hozott. Eszerint a megye vállalta, hogy az önkéntesek élelmezését és napidíját saját erejé
ből biztosítja, amíg azok a megyében tartózkodnak.28 Kijelölték a zászlószentelés és ezzel
együtt az eskütétel napját is. A megyei bizottmány nevében Péchy alispán kérte fel a főispán
nejét, Dégenfeld grófnét a zászló elkészítésére, és a zászlóanyaság elvállalására.29 A zászló
hamarosan el is készült, s a kitűzött időpontban, 1848. szeptember 10-én Nagykálló főterén
felsorakozott a majdnem teljes létszámú zászlóalj, hogy a nemzeti zászló alatt letegye esküjét.30
A zászló sima nemzeti színű trikolor, díszítő selyemszalagjain két felirat: „Szabolcs a hazáért"
és „Győzni vagy halni", valamint a megalakulás idejét jelző dátum: 1848 szeptember. A zászló
ma is megvan, a nyíregyházi Jósa András Múzeum őrzi.31
Az egyre nagyobb létszámú zászlóalj szeptember 16-án a megye már akkor is legnagyobb
településére, Nyíregyházára vonult át, hogy itt fejezzék be a szervezési munkálatokat, erre
azonban nem maradt elegendő idő, mert Jellačič betörése válságossá tette az ország helyzetét.
25 Patay kilépett hadnagy (magasabb katonai végzettsége is volt, a bécsi hadmérnöki akadémián végzett), Apagyi kilépett főhad
nagy, Rakovszky nyugalmazott főhadnagy volt. Mindhárman huszártisztként szolgáltak, s legtovább, 1837-ig Rakovszky. - Militär
Schematismus des österreichischen Kaiserthumes 1825. és 1838. között kiadott kötetei.
26 Közlöny 1848. évf. 95. sz. (szeptember 12.)
27 Urbán: A nemzetőrség 182. o. Hasonló gyakorlatot követtek más megyék is, pl. Bihar.
28 SzML IV. B. 102. 1848:732.
29 SzML IV. B. 102. 1848:733.
30 Barcsik Salamon: Nagykállótól Komáromig (kiadta: Soltész István). Nyíregyháza, 1956. (a továbbiakban: Barcsik) 1. o. Krasznay
Gábor szeptember 12-re teszi az eskütétel napját, ez valószínűleg tévedés. Közli az eskü szövegét is: „Vérünket, életünket e zászló
alatt: hazáért, királyért, e nemzet szabadságáért."
31 A zászló színes fotója megjelent az Élet és Tudomány 1984. évf. 11. sz. hátoldalán.
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A kormány eredeti terve az volt, hogy az önkéntes nemzetőr alakulatok ne vonuljanak
azonnal a hadszíntérre, hanem a négy kijelölt táborban (Vác, Pápa, Szolnok, Arad) gyülekezze
nek.32 Itt szerelték volna fel őket teljes egészében, és a kiképzésre is itt került volna sor, melyre
három heti időt terveztek. Ez nem valósulhatott meg, mert már szeptember 13-án elrendelte
Batthyány a váci, pápai és szolnoki táboroknak a Veszprém körzetébe való vonulást,33 bár az
önkéntes csapatok szervezése még nem volt olyan előrehaladott állapotban, hogy azok a kije
lölt táborokba vonulhassanak.
A szabolcsi önkéntes nemzetőr zászlóalj szeptember 16-án kapott indulási parancsot, mely
szerint 2-3 nap elteltével Szolnokra kellett indulnia. Ezt nem teljesíthették, hiszen ezen a
napon érkeztek meg Nyíregyházára az önkéntesek, s még jelentős szervezési tennivalóik voltak
hátra. Szeptember 21-én érkezett a miniszterelnök újabb rendelete, azzal, hogy a zászlóaljat
szekereken egyenesen Pestre kell szállítani,34 ami ennek következtében szeptember 22-én
indult el Nyíregyházáról és a Nánás, Újváros, Karcag, Törökszentmiklós útvonalon szeptem
ber 25-én ért Szolnokra.35 A szolnoki nemzetőr tábor ekkor már nem létezett, mert parancs
noka, Görgei őrnagy szeptember 24-én minden harcképes nemzetőrével Pestre indult.36 így a
szabolcsi zászlóalj még aznap tovább indult, s „gőzkocsira ülve este nyolc órakor" Pestre érke
zett. Másnap a budai várban levő fegyvertárból látták el őket a hiányzó fegyverekkel.37 A zász
lóalj nem sokáig pihent, mert még a délután folyamán a ZRÍNYI hajón elindult Dunaföldvár
felé, s szeptember 26-án meg is érkezett Görgei táborába,38 azonban nem teljes létszámmal.
Szabolcs megye kiállította a vállalt 1000 önkéntest, de Görgei őrnagy jelentése szerint ekkor
csak kb. 800 főnyi volt a zászlóalj létszáma.39 így nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az
egyik század Pesten maradt. Ezt erősíti meg a Móga altábornagy október 2-i utasításában sze
replő seregbeosztás is, amely csak 688 szabolcsi önkéntesről tud Görgey táborában, bár addig
a zászlóalj semmilyen ütközetben nem szerepelt.40 A kérdéses század csak november végén
csatlakozott, de mint Perczel tábornok jelentéséből kiderül, fegyvertelenek voltak.41 Elmaradá
suk oka ismeretien, talán már nem tudták fegyverrel ellátni, s Pesten osztották be szolgálatra
őket, majd egyéb feladatokat kaptak.
A szabolcsi önkéntes nemzetőr zászlóalj tehát szeptember 26-án este besorolt ajellačič fel
tartóztatására összevont csapatok közé. Görgei őrnagy rendelkezése alá került, akinek feladata
az volt, hogy önkéntes csapataival és a népfölkeléssel akadályozza meg az ellenség Duna bal
partjára való átkelését, melyet Dunaföldvár térségében vártak.42
Görgei főhadiszállása a Csepel-szigeten, a lórévi parton volt, s ide érkeztek meg szeptember
26-án este a szabolcsiak, de másnap hajnalban már tovább is indultak két gőzhajóval, Görgei
32 Gelich szerint az önkéntes nemzetőrséget azért állította fel a kormány, mert az újoncozási törvény még nem volt szentesítve „és
a rendes csapatok szaporítása törvényes úton lehetetlenné vált." - Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harca 1848-49-ben.
Budapest, 1882. (a továbbiakban: Gelich'). I. k. 178. o.
33 Urbán, A nemzetőrség 187. o.
34 Uo. 189. o.
35 Boraik, 7-8. o.
36 Görgey István: 1848. júniustól novemberig. Okmánytár. (Szerk. Katona Tamás) Budapest, 1980. (a továbbiakban: Görgey).
Okmánytár 1-4.
37 Borcsik, 8. o.
38 Görgey, Okmánytár 10., 16., 21., 24.
39 Uo. Okmánytár 27.
40 Uo. Okmánytár 71.
41 Barta István (szerk.): Kossuth Lajos összes munkái. XIII. k. Budapest, 1952. (a továbbiakban: KLÖM) 850. o.
42 Görgey, Okmánytár 8.
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személyes vezetése alatt, Dunaföldvárra, hogy megakadályozzák az ellenség átkelését a
Dunán.43 Az erről szóló hír hamisnak bizonyult, de a zászlóaljat Görgei Dunaföldváron hagyta
Szalay László alezredes (a Hunyadi-csapat parancsnoka) támogatására.44
Szeptember 28-án délutánra nyilvánvalóvá vált, hogy a Velencei-tó mellett ütközet lesz, s
ennek értelmében Görgei utasítást kapott, hogy vonja összébb csapatait.45 A szabolcsiakat
még aznap éjjel elindították Dunaföldvárról Adonyba.46 Ekkorra vált úgy-ahogy teljessé az
önkéntesek felszerelése, ugyanis Dunaföldvárra érkeztek meg szeptember 27-én azok a köpe
nyek, amelyeket a gyors elindulás miatt Nyíregyházán már nem kaphattak meg.47 30-án
Ercsibe küldték a zászlóaljat, s ott is maradt október 3-ig, de néhány önkéntes, így a naplóíró
Borcsik Salamon is (ekkor tizedes), Adonyban maradt a poggyásszal, és szeptember 30-án
tanúja volt Zichy Ödön kivégzésének.48
Jellačič pákozdi vereségével ugyan úgy tűnt, hogy sikerült elhárítani a közveden veszélyt, de
Görgei csapatai felé új ellenség közeledett. Roth vezérőrnagy vezetésével szeptember 21-én
kelt át a Dráván Jellačič tartalék hadosztálya, s Csapó Vilmos nemzetőr őrnagy szeptember 30án jelentette Görgeinek, hogy Tolna megyében vannak a horvátok és valószínűleg Székesfe
hérvár felé szándékoznak menni.49
A magyar hadsereg főparancsnoksága elhatározta, hogy a behatolt ellenséges hadosztályt,
amely egyelőre nem tudott a szeptember 29-i eseményekről, felmorzsolja. Ennek értelmében
Móga altábornagy október 2-i parancsában létrehozta Görgei csapataiból az 5. oszlopot, s
október 3-án megerősítette azt a Zrínyi zászlóaljjal és a „bécsi aulával". Egyúttal Perczel Mór
ezredes parancsnoksága alá rendelte a 3600 főnyi rendezett csapatokból álló hadoszlopot, és a
térségben tartózkodó népfölkelést.50
Görgei még október 2-án Adonyba rendelte vissza az Ercsiben levő csapatokat, így a szabol
csiakat is, amelyből 30 önkéntes 1 tiszttel visszamaradt a Hunyadi-csapat hasonló létszámú
különítményével, mint Ercsi helyőrsége.51 Miután Perczel átvette az oszlop parancsnokságát,
Görgei az előhad parancsnoka lett és huszárokból, Hunyadi-csapatbeli önkéntesekből, vala
mint néhány ágyúból álló csapatával Tácig nyomult előre október 4-én. A szabolcsi zászlóalj
ekkor Perczellel Szolgaegyházán volt, s az oszlop főerőivel estére Seregélyesre érkezett.52
Roth vezérőrnagy október 4-én még Jellačič kezén hitte Székesfehérvárt, holott az ott levő
1500 főnyi horváth helyőrséget a város polgárainak népfölkelése már október 3-án foglyul
ejtette. Erről csak 4-én este győződött meg, amikor is a magyarok által feltartóztatott futár43 Uo. Okmánytár 27.
44 Uo. Okmánytár 28., 29. A Hunyadi szabadcsapat ekkor 1600 főből állt (Okmánytár 71.) később belőle alakult az 50. honvéd
zászlóalj.
45 Görgey, Okmánytár 35.
46 Boraik, 8. o.
47 Görgey, Okmánytár 34.
48 Borcsik, 8-9. o.
49 Görgey, Okmánytár 45.
50 Uo. Okmánytár 71., 92. Az 5. oszlopot alkotó csapatok: Hunyadi szabadcsapat (1600 fő), Szabolcsi önkéntes zászlóalj (688
fő), 2 század Miklós-huszár (l60 fő), Zrínyi zászlóalj (950 fő), bécsi aula (120 fő), 2 félüteg. A Zrínyi zászlóaljat Perczel szervezte
szeptember elején a fővárosban, később ebből alakult meg a 35. honvéd zászlóalj.
51 Görgey, Okmánytár 74.
52 Uo. Okmánytár 95., 104.
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tisztje visszatért, s jelentette, hogy Székesfehérváron erős magyar egységek tartózkodnak.53 A
horvátok erre a hírre megkezdték a visszavonulást, azonban Haas százados, a 8. határőr gya
logezred III. zászlóaljával (Roth seregének elővédé) Fövénypuszta mellett Görgei Tácról és
Perczel Seregélyesről előnyomuló csapatai közé szorult. Október 5-én reggel Görgei táma
dásra indult a horvátok ellen, amit azok nem vártak be, mert látván Perczel Seregélyes felől
közeledő 3 zászlóalját (Zrínyi, Hunyadi, Szabolcsi), letették Görgei előtt a fegyvert. Több
mint 1000 foglyot ejtettek a magyarok, s különösen a zsákmányolt fegyverek jöttek jól az
újonc csapatok felfegyverzésében.5
Ezzel tulajdonképpen Roth főerői körül is bezárult a gyűrű, ugyanis Csapó Vilmos nemzet
őr őrnagy még október 3-án megszállta Ozorát tolnai és Fejér megyei népfölkelőkkel, s a Sió
átkelőhelyeit lerombolva lehetetlenné tette a horvátok gyors visszavonulását.55 Ettől kezdve
egyre szorosabbá fonódott a gyűrű Roth csapatai körül, s bár a horvátok Ozoráig még vissza
tudtak vonulni, ott meg kellett állniuk a lerombolt híd és a Sió jobb partján levő nagyszámú
népfölkelő miatt. Már október 5-én megkezdődtek az alkudozások a horvátok megadásáról.56
Perczel feltétel nélküli fegyverletételt követelt, de ettől Roth vezérőrnagy húzódozott, és sza
bad elvonulást kért.
Október 5-én Perczel Tácon összpontosította az erőit, majd 6-án Kálozdon át, Roth seregét
üldözve Dégre nyomult. 7-én hajnalban Görgei egy különítménnyel Mezőszilason keresztül
az ellenség jobb oldalának megtámadására indult, Perczel pedig a csapatok zömével szemből,
az ozorai erdőn keresztül támadott. A szabolcsiak Perczel vezénylete alatt voltak57 Ütközetre
azonban nem került sor, mert Roth ekkorra már - az október 6. délután 3 órától tartó alkudo
zások végeredményeként - elfogadta a feltétel nélküli fegyverletételt Csapó Vilmos nemzetőr
őrnagy és népfelkelői előtt.58 A fegyverletétel végül - az időközben megérkezett - Perczel csa
patai előtt történt meg, akik ezzel 7500 foglyot (köztük 2 tábornokot) ejtettek és 12 ágyút sze
reztek. Perczel a jelentésében többek között „a szabolcsi derék önkénytesek parancsnokát
Patay őrnagyot" dicséri meg,59 egyúttal elégtételt adva Pataynak, akiről Batthyány miniszterel
nök úgy értesült szeptember végén, hogy „nem mindenkor felel meg pontosan
hivatalának."60
Különösen nagy értéke volt a zsákmányul ejtett fegyvereknek, azonban a puskák nagy
részét Perczel erélytelensége miatt a fegyelmezetlenül tolongó népfölkelők elvitték, s így a had
sereg nyomasztó fegyverhiányán nem sokat segítettek. A lőszerkészlet egy részét is elpazarol
ták, mert a diadalittas népfölkelők, sőt még az önkéntes csapatok is, győzelmük jeléül a leve
gőbe lődöztek.61 Ez egyébként fiatal honvédseregünkben általános, bár mindenképpen rossz
szokás volt 1848 nyarán és őszén.
53 Uo. Okmánytár 98/A. B, C, D.
54 Uo. Okmánytár 102., 104. és Boraik 9. o. A csapatmozgásokra: Breit József: Magyarország 1848/49- évi függetlenségi harcának
katonai története. I—III. k. Budapest, 1897. (a továbbiakban: Breit, Magyarország 1848/49.) I. k. 73. o. A foglyok száma a korabeli
jelentések szerint 1400-1500, Görgey htván szerint 1000 fő volt.
55 Görgey, Okmánytár 84.
56 Uo. Okmánytár 104., 105.
57 Uo. Okmánytár 114. és Közlöny 1848. évf. 126. sz. (október 14.).
58 Görgey, Okmánytár 134/B.
59 Uo. Okmánytár 114. és Közlöny 1848/126. sz.
60 Görgey, Okmánytár 16.
61 Uo. 101-103. o. és Boraik, 9. o. A fegyelmezetlenséget megemlíti mégjalovia Görgy is; Vakot Imre (szerk.): Honvédek könyve.
Pest, 1861. (a továbbiakban: Honvédek könyve). I. k. 44. o.
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Október 8-át még a győzelem ünneplésével töltötték a csapatok, de 9-én kettéosztották az
5. hadosztályt (eddig 5. oszlop néven volt), s ezzel egyelőre vége szakadt a Görgei és Perczel
közötti egyre élesebb torzsalkodásnak is. A csapatok nagyobb részével (Zrínyi, Hunyadi, sza
bolcsi zászlóaljak, 1 osztály Miklós-huszár, 2 félüteg és 4 db zsákmányolt ágyú) Perczel Mór
Veszprém felé indult Móga parancsára.62 Még ezen a napon rendelte el Görgei is az Ercsiben
maradt 30 főnyi szabolcsi különítménynek (Hrábovszky Rudolf főhadnagy a parancsnokuk) a
csatlakozást zászlóaljukhoz.63
Perczel csapatai Enyingen és Kenésén át október 10-én Veszprémbe értek, s itt is maradtak
12-ig. 4 Ekkor Perczel feladatául a Dunántúl délnyugati része és a Muraköz megtisztítását tűz
ték ki. Ennek értelmében indult el csapataival október 12-én Veszprémből Nagykanizsa felé. A
szabolcsi önkéntesek Révfülöpig gyalogosan mentek, majd ott 14-én este a KISFALUDY
gőzösre szállva Keszthelyre hajóztak, ahol hajnali 3 órakor „tábori zenével fogadta a jó érzelmű
magyar nép" a zászlóaljat.65
Nagykanizsán keresztül október 17-én 2 oszlopban támadták meg az ellenséget Perczel csa
patai a Mura mentén. A szabolcsiak ismét Perczellel voltak, s Letenyénél estek át igazából a
tűzkeresztségen, ahol fényesen megálltak a helyüket. Egy szálfákból összerótt, rögtönzött
hídon törtek át a Mura túlsó partjára, s az ellenséget Turnischéig üldözték, majd Hodosánnál
egy - Gáspár András oszlopa által megfutamított, Kottori felől visszavonuló - horvát csapatot
fogtak el a Hunyadi csapattal együttműködve. A győzelem eredménye: 743 fogoly (ebből 7
tiszt), 600 puska és 3 ágyú. Másnap a magyar csapatok bevonultak Csáktornyára, ahol Perczel
és Gáspár oszlopa egyesült.66 Október 18-án éjjeltől a szabolcsi zászlóalj Pustyinban, a Dráva
partján tartózkodott, elővédként, de a drávai átkeléshez Perczelnek nem volt elég ereje. Emel
lett Burich császári tábornok Friedau felől a magyar csapatok oldalát erősen fenyegette, így 20án visszarendelték a zászlóaljat Csáktornyára. 7 Itt valószínűleg néhány fővel csökkent a zász
lóalj létszáma, mert Perczel ebben az időben szervezte meg egyik félütegéből és a Roth csapa
taitól zsákmányolt 4 ágyúból az 1. hatfontos gyalogüteget, s legénységét a gyalogzászlóaljak
önkénteseiből választotta ki.68 Október 27-től Nedelicre rendelte Perczel a szabolcsiakat
előőrsi szolgálatra. Tulajdonképpen itt ért véget a szabolcsi önkéntes nemzetőr zászlóalj törté
nete, mert október 30-án honvéd zászlóalj lett az önkéntesekből, de az új, a 48. (szabolcsi)
honvéd zászlóalj, személyi állományát tekintve, teljesen azonos volt a szabolcsi önkéntes nem
zetőr zászlóaljjal. Az átszervezést a megváltozott politikai és katonai helyzet tette szükségessé.

62 Görgey, Okmánytár 124., 125.
63 Uo. Okmánytár 130.
64 Asbéth Lajos: Emlékiratai az 1848/49. évi magyarországi hadjáratból. Pest, 1862. (a továbbiakban : Asbóth, Emlékiratai) II. k. 33. o.
65 Borcsik, 10. o.
66 Hadtörténeti Levéltár (a továbbiakban: HL) 1848/49:2/185. (a Perczel-hadtest naplója 1848 szeptember-1849. január 5.) és
Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. Budapest, 1955. (a továbbiakban: Szemelvények) II. k. 65. o. (a VII. had
test hadműveleti naplója alapján). Krasznay Gábor 752, Asbóth 767 hadifoglyot említ.
67 Borcsik, 10. o.
68 Honvédek könyve I. k. 45. o.
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A zászlóalj honvéd zászlóaljjá alakítása és részvétele a hadműveletekben
(1848 október vége-1849 március közepe)
Jellačic hadainak kiűzésével és a bécsi forradalom új kitörésével elhárult a következeden
veszély a magyar forradalom felől. Az udvar azonban (nem tudváň Jellačic vereségéről) nyíltan
szembefordult a forradalommal, s október 3-án keltezett, 4-én megjelent királyi rendelettel
feloszlatta az országgyűlést, haditörvényeket vezetett be, és Jellačic bárót nevezte ki Magarország katonai főparancsnokává. 9 Bár az uralkodó még október 16-i leiratában jóváhagyta a
Mészáros hadügyminiszter által felterjesztett tiszti kinevezéseket (ezzel továbbra is bizonyta
lanságban tartva az események megítéléséről a magyarországi cs. k. tisztek döntő többségét),70
az OHB vezetői számára nyilvánvalóvá vált, hogy háborúra kell az országot felkészíteni. A
hadsereg megerősítése volt a legfontosabb feladat.
Az újoncozás elkezdését még szeptember 11-én elhatározta a képviselőház. Célja új honvéd
zászlóaljak alakítása volt.71 Szeptember 13-i keltezéssel a hadfogadó parancsnokságokhoz, 14-i
keltezéssel pedig a törvényhatóságokhoz jelent meg Batthyány Lajos rendelete a toborzás
megkezdéséről.72 Ennek során Szabolcsból az avatójegyzékek tanulsága szerint 301 újoncot
avattak fel Nagykállóban.73 A megyei bizottmány - Batthyány szeptember 26-i utasítására október 7-én határozott az újoncozás továbbfolytatásáról, ezúttal sorozás formájában. Az
újoncozást ugyanazok a bizottságok végezték , amelyek az önkéntes nemzetőr zászlóaljnál.74
A kormány 16 új honvéd zászlóalj felállítását rendelte el, s a tisztek kinevezése ezekhez szep
tember 24-én kezdődött (lényegében forradalmi úton, mivel a nádor távozása után a kinevezé
sek jóváhagyására nem volt lehetőség).75 Szervezésük kerületi rendszerben történt, hasonlóan
az első 10 honvéd zászlóaljhoz. A szabolcsi újoncok a Debrecenben szerveződő 28. honvéd
zászlóaljhoz tartoztak, amelynek legénységét a tervek szerint 640 szabolcsi újonc mellett Szatmár vármegye újoncai alkották volna.76 Végül is 459 szabolcsi újonc került a 28. honvéd
zászóaljhoz, s még Debrecen is adott ide 203 újoncot.77 Az újoncozás olyan jó ütemben haladt
- amellett, hogy 401 főt a huszárokhoz rendeltek, s egyéb alakulatokhoz is küldtek kisebb lét
számú szabolcsi újonccsapatokat -, hogy november végén hozzá kellett kezdeni egy új, a telje
sen szabolcsiakból álló 43. honvéd zászlóalj szervezéséhez.78
Új honvéd zászlóaljakat nemcsak újoncokból szerveztek, hanem az önkéntes nemzetőr
zászlóaljakból és egyéb önkéntes csapatokból is. Erre két irányból is történtek erőfeszítések. A
kormány (ekkor az OHB) már október 2-án kiadott egy rendeletet, amelyben szorgalmazta az

69 Benda Kálmán (főszerk.): Magyarország történeti kronológiája III. k. Budapest, 1982. 688. o.
70 Bona, Tábornokok 21. o.
71 Breit, Magyarország 1848/49. I. k. 58-59. o.
72 Közlöny 1848. évf. 98. sz. (szeptember 15.).
73 SzML IV. B. 103. (Finta Márton iratai) 2. cs.
74 SzML IV. B. 102. 1848:995.
75 Urbán, A nemzetőrség 310. o.
76 Közlöny 1848. évf. 114. sz. (október 2.)
77 Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) 1848/49. minisztériumi levéltár H. 81. 4. k. 15. o.
78 SzML IV. B. 103. doboz 17. tétel.
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önkéntes csapatok átalakítását honvéd zászlóaljakká. Kimondta, hogy csak azok a csapatok
kapnak a kormánytól egyenruhát, fegyvert és egyéb „állam általi segélyezést", amelyek készek
honvéd zászlóaljjá alakulni. A megmaradó önkéntes alakulatok ellátását a kiállító törvényható
ság feladatává tette, s ugyanitt utasította őket, „hogy legrövidebb idő alatt állítsák ki honvédil
letéküket."79 E rendelet következtében természetes, hogy a vármegyék is kezdték szorgalmazni
az önkéntes zászlóaljak átszervezését, különösen ahol lassan haladt az újoncozás. Szabolcs
ugyan pontosan teljesítette az egyes újoncrészletek kiállítását (több részletben kellett a várme
gyéknek újoncilletéküket kiállítaniuk), mégis támogatta a szabolcsi önkéntes nemzetőr zászló
alj átszervetzését honvéd zászlóaljjá, 80 mivel így mentesült a zászlóalj ellátásának gondjaitól.
Gondok ugyanis voltak a szabolcsi zászlóalj felszerelése körül. A ruházat kezdett elrongyo
lódni, javításra szorult. Az új körülmények között azonban csak a távoli Szabolcs vármegyétől
várhattak segítséget az önkéntesek, így a szabolcsi zászlóalj esetében a tisztikar részéről is
helyeslésre talált a honvéd zászlóaljjá alakulás terve.81 Perczel is azon volt, hogy honvéd
zászlóaljakat szervezzen, így örömmel fogadta a zászlóalj tisztikarának javaslatát. 1848. október
30-án a szabolcsi önkéntes nemzetőr zászlóalj 48. honvéd zászlóaljjá alakult „meghagyván Sza
bolcsi előnevét".82 November 10-án nevezte ki honvédtisztekké a zászlóalj tisztikarát Mészáros
hadügyminiszter. A tisztikar azonos a vármegye bizottmánya által kinevezettekkel, névsorukat
a Közlöny így adja meg:
századosok: Apagyi György, Rakovszky Sámuel, Hunyady Ferenc, Vay Károly, Horváth Pál,
Kralovánszky Gyula;
főhadnagyok: Mikecz Tamás, Apagyi Simon, Krastny Gábor (elírás Krasznay helyett), Urai
József, Hrabovszky Rudolf, Kállay Ferenc;
hadnagyok: Ruston Dénes (elírás Kriston helyett), Benkő József, Hunyady Zsigmond, Ara
nyos János, Erős Kálmán, Kállai Pál, Vidovits László, Apagyi Tamás, Jármy János, Igaz
György, Bodó Alajos, Margitai Lajos;
zászlóaljtörzs: Böszörményi László hadnagy, segédtiszt, Derzsi József számvevő, Lövi Miksa
főorvos, századosi ranggal, Korányi Frigyes (a későbbi híres orvosprofesszor) és Reick
József alorvosok, hadnagyi ranggal.83
A zászlóaljparancsnok, Patay István honvéd őrnagyi kinevezése november 13-án kelt,
november 1-i ranggal,84 de később ezen változtattak, mert a Honvédelmi Minisztérium Kato
nai Osztályának tiszti rangjegyzékében valamennyi tiszt rangja október 1-től van számítva.85'
79 A rendelet szövegét közli: Gelich, I. k. 270-271. o.
80 SzML 1848. 48. cs. 1382. d.
81 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata. Az irat 4 helyen is előfordul. Nyomtatásban - kivonatos formában - az 1848-49.
Törénelmi Lapok I. évf. (1892) 38. o. jelent meg Krúdy Gyula (akkor a megyei honvédegylet elnöke, az író nagyapja) neve alatt. Kéz
iratos formában: 1. OSZK Kézirattár Fol. Hung. 1368.; Dudás Ödön: A magyar hadsereg tisztikara c. munka mellékleteként, Krasznay
Gábor (a zászlóalj századosa) neve alatt; 2. SzML. XIII. 9. Krasznay Péter iratai között; 3. Jósa András Múzeum Könyvtára (adattár)
67.10.1.371. Szentmiklóssy András feljegyzése a 48. zászlóalj történetéről cím alatt. Az eredeti szerző kilétét csak találgatni lehet, a legva
lószínűbb Szentmiklóssy szerzősége (főhadnagyként segédtiszt volt a zászlóaljban) esetleg Krasznay Gáboré. Krúdy és Krasznay Péter teljes
biztonsággal kizárható. A továbbaiakban Krasznay Gábor munkájára hivatkozunk.
82 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata és Borcsik, 11. o. A Közlönyben nov. 11-én közlik a honvéd zászlóaljjá alakulás hírét.
83 Közlöny 1848. évf. 155. sz. (nov. 12.).
84 Közlöny 1848. évf. 157. sz. (nov. 14.).
85 OL 1848/49. min.-i lev. t. H. 69. 6. k. 129-130. o.
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A hadbíró Gruden Ernő hadnagy volt (egyúttal a 47. és 50. - zalai önkéntesekből, illetve a
Hunyadi csapatból alakult - honvéd zászlóaljaknak is).
A honvéd zászlóaljjá alakítás tényét a zászlóalj legénysége is lelkesen fogadta a visszaemléke
zések szerint, annak ellenére, hogy ők hozták a legnagyobb áldozatot, mivel szolgálati idejük
jelentősen meghosszabbodott. Döntő többségük a zászlóalj állományában maradt, 912 fő vál
lalta, hogy honvéddé legyen.87 Mivel eredeti létszámuk 1000 fő volt - az is elképzelhető, hogy
valamivel kevesebb önkéntest állított ki a megye -, ez igen kedvező arány, főleg, ha figyelembe
vészük azt is, hogy a 2 hónapi szolgálat alatt is csökkent a legénység száma, hiszen sebesülések,
betegségek miatt alkalmatlanná válhatott több önkéntes is. Azt azért túlzás lenne állítani, hogy
a zászlóalj minden tagja lelkesedett az új szolgálatért, mert november 22-én már egy, a 48. hon
véd zászlóaljból szökött katonát avattak újra újonccá Nagykállóban.88 Ez azonban elszigetelt
eset, a zászlóalj katonáinak döntő többsége becsülettel végigszolgálta a szabadságharcot.
Az önkéntes csapatok honvéddé alakításának legfontosabb mozgatórugója a kormány
részéről az volt, hogy az addig néhány hónapos szolgálatot vállaló csapatok helyett megbízha
tóbb, 4 éves szolgálatot vállaló honvéd zászlóaljakat kapjon. Az sem utolsó szempont, hogy az
így alakult 10 honvéd zászlóalj már nem volt teljesen újonc, hiszen többségük mögött már
kéthónapos szolgálat állt, és csatatűzben is megfordultak. Ennek ellenére voltak az önkéntes
csapatok honvéddá alakításának ellenzői is. Éppen a szabolcsi önkéntes nemzetőr zászlóalj első
magasabb parancsnoka, az ekkor (novemberben) már tábornok és hadtestparancsnok Görgei
Artúr. Álláspontját az 1848. november 11-én Pozsonyból Kossuthoz írt levelében fejtette ki:
„Az úgynevezett önkénytes zászlóaljak átkeresztelése honvéd-zászlóaljakká igen szerencsétlen
kísérlet. A név változik, a gyermek ugyanaz marad. Az önkénytes zászlóaljak keveset vagy
semmit sem érnek; mert a tisztek és altisztek csak csekély része érti szolgálatát." A továbbiak
ban gúnyos hangnemben az önkétes csapatok „önkéntes elfutásáról" ír, majd hozzáteszi: „Vol
tak kivételek, de mennyi?"89 A szabolcsi önkéntes zászlóalj mindenképpen e kivételek közé
tartozott, de ez még elmondható a 47. (zalai), az 55. (bihari) és a 14. (pesti csatár) zászlóaljról
is. Bár Görgei kifakadása némileg érthető a schwechati keserű tapasztalatok után, nem lett
volna szabad megfeledkezni az ozorai diadalról, amelynek kivívásában az általa irányított
önkénteseknek döntő része volt. Az ozorai hadműveletben reguláris egység csupán a Gáspár
András által veztényelt két század Miklós-huszár volt. Az ország rendkívüli állapotában, ami
kor a közelgő összecsapásra minden erőt mozgósítani kellett, vétek lett volna a már úgy-ahogy
begyakorlott, összeszokott önkéntes csapatokat feloszlatni.90

86 Közlöny 1848. évf. 157. sz. Érdekes és figyelemre méltó tény, hogy egy sor tiszt (különösen a hadnagyok) családi neve - míg
1848 tavaszán a megyei közgyűlési iratokban legtöbbször y-nal íródott - most i betűvel fordul elő a tiszti névsorokban. így pl.: Urai,
Kállai, Jármi, később Krasznai. Ez kétségtelenül a demokratikus eszmék terjedését jelzi a zászlóalj tisztikarában, főleg a fiatalabb tisz
teknél. Egyébként a régi nemesi nevekben megjelenő i betű nem egyedülálló ebben az időszakban, legismertebb példa erre Görgei
Artúr esete, aki élete végéig ragaszkodott ehhez.
87 SzML IV. B. 103.3. doboz 17. tétel és OL 1848/49 min.-i lev. t. H. 81. 3. k.
88 SzML IV. B. 103. 2. es.
89 A levél szövegét közli Gelich I. k. 432. o.
90 A 48. honvéd zászlóalj bebizonyította történetével, hogy az önkéntesekből szervezett zászlóaljak semmivel sem rosszabbak a
többinél, és a monostori sáncok ellen végrehajtott rohammal (1849. július 2.) - már sokadjára, de ekkor a legfényesebben - ezt Görgei
előtt is igazolták.
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Az újdonsült honvéd zászlóalj november 8-ig Nedelicben továbbra is előőrsi szolgálatot
látott el, s katonái többször is összeütköztek az ellenséggel. Az egyik csatározás alkalmával
tüntette ki magát először a zászlóalj „fenegyereke" Mikecz Sándor őrmester a 6. századból. 12
emberével megtámadta a horvát határőrök előőrseit, s bár azok túlerőben voltak, szétverték
őket, s egy foglyot is ejtettek, majd „folytonos csatártüzelései által megfélemlítvén az ellent",
azt elvonulásra késztették.91 A fiatal őrmester ezután is többször felhívta magára a figyelmet
bátorságával, de sajnos fegyelmezedenségével is.
A komoly ütközetben még erejét nem próbált zászlóaljnak az ehhez hasonló apró sikerek is
sokat jelentettek, a honvédek önbizalmát növelte a több apró csetepaté, és lassan komoly harc
ban is helytálló, ütőképes zászlóalj kovácsolódott össze.
November 8-án Perczel hadteste egy részével Friedau felé indult, hogy elűzze az ott állomá
sozó Burich tábornok seregtestét. Célja az volt, hogy megelőzze Burich támadását, amely, ha a
Varasdnál álló horvát sereggel együttműködve következik be, végzetessé válhatott volna a
magyar csapatok számára. Emellett valószínűleg politikai indokok is felmerülhettek Perczel
döntésénél. A Stájerországba való betörés bizonyította volna, hogy a schwechati vereség után
is van a forradalomnak ereje a támadásra, esetleg (ismerve Perczel vérmes természetét) az is
fölmerülhetett benne, hogy Stájerországban is forradalmat próbál kirobbantani.
Mindenesetre itt volt az alkalom a 48. honvéd zászlóalj számára, hogy ezúttal a cs. k. sorka
tonaság ellen is bizonyítson. Burich hadereje 16 század sorgyalogságból, 4 század vadászból, 2
század dragonyosból és 6 ágyúból állt. Perczel 3 zászlóaljjal (18 század) és 12 ágyúval táma
dott.92 Az előőrsöket meglepve egészen Friedau alá nyomult, ádépve közben a határt is. Agyú
harc kezdődött, majd egy honvéd zászlóalj sikeresen megkerülte a császári csapatok balszár
nyát, ezzel visszavonulásra kényszerítette Burich tábornokot.93 A városkában néhány egység
megpróbált ellenállni, de „a szabolcsiak bátor és mindég előre száguldó őrnagyuk Patay alatt,
ki egy dupla puskát vett kezébe, bátran rontottak be Friedauba, és a Zrínyiekkel verték vissza
az ellenséget."94 A vadászok közül sokan a házakba rejtőztek, és onnan tüzeltek a honvédekre.
A városi iskolában volt a legerősebb az ellenállásuk, ahol a 48. honvéd zászlóalj egy különít
ménye harcolt. A szabolcsiak végül „rájuk törték az ajtót és szuronyaikkal öldözték le őket". A
lakosság nagy része is kimenekült a városkából.95 Burich tábornok a városon kívül foglalt állást
és ágyúzni kezdte a honvédek által elfoglalt Friedaut, de támadást indítani nem mert. Perczel
sem üldözte a kivert ellenséget, mert tartott attól, hogy Várasd felől a horvát határőrök táma
dása elvágja csapatai zömétől.96
91 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
92 Perczel tábornok jelentése a képviselőháznak - Közlöny 1848. évf. 158. sz. (november 15.).
93 Asbóth, Emlékiratai II. k. 34. o. Meszéna Ferenc (ekkor őrnagy és Perczel csapatainak vezérkari tisztje) szerint a támadásra annak
ellenére került sor - elsősorban Gaál Miklós alezredes tanácsára - hogy Perczel és Burich szerződést írt alá arról, hogy a határt nem
lépik át, és tartózkodnak egymás megtámadásától - OL R. 31. l..cs.
94 Perczel jelentése - Közlöny 1848. évf. 158. sz.
95 Honvédek könyve I. k. 46. o. (Jalovieš Gy. jegyzetei).
96 Asboth, Emlékiratai II. k. 34-35. o. Asbóth különben a hadműveletet „a rendelkezhető erőkkel semmi arányban nem álló,
haszontalan fridaui hadjáratnak" nevezte. A VII. hadtest hadműveleti naplója is elhamarkodott, és felesleges akciónak ítélte a hadmű
veletet. Az ütközet időpontját is eltérően adják meg különböző források és feldolgozások. A visszaemlékezéseiben 1848 novemberig
megbízható dátumokkal dolgozó Boraik Salamon november 8-ra teszi a zászlóalj indulását Friedau felé ( l l . o.). Magyarország történeti
kronológiája november 9-re teszi az ütközet napját (III. k. 689- o.). Ezekkel szemben a VII. hadtest hadműveleti naplója (Szemelvé-
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A honvédek 47 foglyot ejtettek, ezek többsége olasz volt, akik beálltak a honvédseregbe. Az
ellenség ezen felül még vesztett 50-60 embert. A honvédek vesztesége 1 halott, 3 nehéz, 11
könnyű sebesült volt.97 A 48. honvéd zászlóaljból csak néhány honvéd sebesült meg.98
A siker ellenére Perczel hamarosan a Muraköz elhagyására kényszerült, mert a Mura erős
áradása a hidak tönkretételével fenyegetett, s csekély haderejével nem kockáztathatott a túle
rejű ellenséges csapatokkal szemben. Főhadiszállása Letenyén volt, csapatai a Mura bal partján
foglaltak védőállást. A 48. honvéd zászlóalj november 11-én hagyta el a Muraközt, majd
Egyedután szállásolt be, s őrizte az előtte fekvő Mura szakaszt.99
Ebben az időben történt egy összekoccanás Perczel Mór és a zászlóalj tisztikara között, a
friedaui ütközet következtében. Pontosan nem lehet tudni, hogy mi volt az összekoccanás
kiváltó oka. Krasznay Gábor így írt róla: A zászlóalj vitézül teljesítette feladatát Friedaunál, s „a
derék, de túl heves tábornok kezdetben nem méltánylá e tettét." Ez ellen a zászlóalj parancs
noka, Patay őrnagy „szólalt fel, pillanatra is eltávolítani akarván a zászlótól, mely alá esküdött,
minden homályt". Perczel végül is elismerte, hogy a szabolcsiak vitézül küzdöttek (idegen
zászlóaljak tisztjeinek tanúskodására), de a sértett önérzetű tisztikar nevében Patay a következő
szavakkal zárta le az ügyet: „Tábornok úr! Ön nem szereti e zászlóaljat, tudja meg, ez önnek
hízelegni nem fog soha, hanem midőn majd kedvelt zászlóaljai el vagy cserbe hagyják önt, ez
lesz az, mely önhöz hűden nem lesz soha."100 Az összetűzés hátterében valószínűleg az állha
tott, hogy Perczel elsősorban a Zrínyi zászlóaljt dicsérte, s ebben a szabolcsiak elfogultságot
láttak, mert az említett zászlóalj Perczel saját toborzása volt. A kedélyek megnyugtatásához
nyilván az is hozzájárult, hogy a Közlönyben rövidesen olvashatták Perczel jelentését, amely
ben kiemelte a 48. honvéd zászlóalj bátorságát.
Hasonló jellegű - a vármegyei vezető rétegből kikerült honvédtisztek sértett önérzetéből
fakadó - incidensek máshol is előfordultak 1848 őszén, így pl. Görgei és agömöri nemzetőr
zászlóalj tisztikara között.101
A november őrszolgálattal telt el, minden különösebb esemény nélkül. Valószínűleg ez is
hozzájárult ahhoz, hogy november végén, vagy december elején sor került az első komoly
büntetésre a zászlóaljban. Két honvéd ellopott egy huszárkarabélyt, s azt eladta. A fegyver
hiány, és az eseménytelenség miatt lazuló fegyelem megerősítése céljából példát kellett sta
tuálni, s a két szabolcsi honvédet halálra ítélték. Végül csak egyiküket lőtték főbe.102
November és december fordulóján érkezett meg a zászlóalj hiányzó százada Apagyi György
százados parancsnoksága alatt A század szeptember végétől november végéig volt különvá
lasztva zászlóaljától, s tevékenységére csak következtetni lehet. Mint már szó volt róla, valószínyek II. k. 65-66. o.) és a Perczel-hadtest naplója (HL 1848/49: 2/185) egyaránt november 2-re teszi az ütközet napját. A VII. hadtest
hadműveleti naplója a hadműveletben részt vett magyar csapatokat 4 zászlóalj, 2 huszárszázad és 8 löveg erejűnek adja meg.
97 Perczel jelentése - Közlöny 1848. évf. 158. sz.
98 Borcsik, 11. o.
99 Uo. A VII. hadtest hadműveleti naplója szerint november 8-án.
100 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
101 Görgey, 116-118. o.
102 Honvédek könyve I. k. 48. o. (jalovieš Gy. jegyzetei). Az eset valószínűleg azonos azzal, amit a 47. honvéd zászlóalj parancs
könyvébe december 2-án jegyeztek be. Ebből az derül ki, hogy a két honvéd közül csak az egyik, Simon Lajos volt a 48. honvéd zász
lóalj katonája. Közli: Molnár András: A zalai 47. honvéd zászlóalj felállítása 1848 őszén (Zalai Gyűjtemény 26. Zalaegerszeg, 1987.).
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nűleg fegyverhiány miatt maradtak le, még Pesten. Október 19-én Komáromban voltak, s 20án a Turszky zászlóalj társaságában indultak Kossuthtal hajókon a Lajta melletti táborba.103 A
schwechati csatában való részvételükre nincsen adat. November 22-én Pozsonyból indultak el,
hogy csatlakozzanak a zászlóalj zöméhez. Felszerelésük még mindig hiányos volt, br. Orczy
Istvánné ajándékozott nekik ruházati felszerelést és néhány fegyvert.104 Perczel egy december
9-i Kossuthoz írt jelentésében közölte, hogy megérkezett a század, de elégedetienkedett, mert
fegyvertelenül bocsátották a táborába.105 A teljessé vált zászlóalj létszáma ezzel - a november
12-i 740 főről - 965 főre nőtt.106
December 7-10. között Dobriban állomásozott a 48. honvéd zászlóalj, majd Rédicsbe
vonult. A hadtest jobbszárnyához tartozott ekkor, amelyet Gaál Miklós alezredes vezényelt.
Gaál elhatározta, hogy átkel a Muraközbe, s megtámadja az ott cirkáló horvát határőröket.
Vállalkozása azonban csak félig sikerült, mert csak egy kompot tudott szerezni, s így a lassú
átkelés alatt a horvátok kényelmesen elvonulhattak.107 Az akcióban részt vett a 48. honvéd
zászlóalj is: 12-én indult el Rédicsről, Lendván át, Cserencsócra. December 15-18. között
Muraszerdahelyen tartózkodott, majd végleg elhagyta a Muraközt és Lendván át Lentibe
vonult. Az ellenséggel nem kerültek összeütközésbe a honvédek, mert az kitért a magyar csa
patok útjából.108
Perczel muraközi hadjáratának eredményeként lehetővé vált Délnyugat-Dunántúl erejének
felhasználása a szabadságharc érdekében. Megszervezhették a 44. (vasi újoncokból), az 56.
(zalai újoncokból), a 60. és 61. (somogyi újoncokból) honvéd zászlóaljakat. A kis hadtest
közel két hónapig meggátolta az ellenséges csapatok behatolását a Dunántúlra.109
November folyamán a császári csapatok felkészültek a magyarországi hadjáratra, s a figyel
meztető jelekből nyilvánvalóvá vált, hogy december közepén a Duna mentén megindítják
támadásukat. Szükségessé vált a honvédcsapatok összpontosítása, ezért Kossuth december 16án parancsot küldött Perczelnek a Feldunai hadsereghez való csatlakozásra (ezen a napon kelt
át a Lajtán a császári főhadsereg elő csapataként Jellačič bán hadteste).110
Perczel Lenti térségében gyülekeztette csapatait. Azonban nem az egész hadtesttel indult el,
mert újonc zászlóaljai még nem voltak teljesen felszerelve, s azokat 1 huszárszázaddal és 8

103 Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. Budapest, 1887. (a továbbiakban: Szinnyei, Komárom) 34. o.
104 Közlöny 1848. évf. 171. sz. (nov. 28.).
105 KLOM XIII. k. 850. o. Ugyanitt közli Perczel, hogy megérkezett a beregi önkéntes nemzetőrszázad is. Ez az egység ezután
legtöbbször a 48. honvéd zászlóalj mellett küzdött.
106 Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1929. évf. 378. o. A „Muramelléki magyar had" létszámkimutatásai alap
ján. Érdekessége az, hogy a 965 fős létszámot a kimutatás november 20-án jelzi, bár ekkor még Apagyi György százada nem lehetett
ott, hiszen csak két nap múlva indult el Pozsonyból. Ennek ellenére biztosra vehetjük, hogy a zászlóalj teljes létszámáról van szó, mert
ellenkező esetben nem lett volna értelme néhány hét múlva a 150 fős létszámkiegészítésnek.
107 Korányi Viktor (szerk.): Honvédek napló-jegyzetei. Pest, 1861. 58-61. o. Gaál Miklós ekkor a Perczel-hadtest táborkari főnöke
volt - Bona, Tábornokok 153. o.
108 Borcsik, 11. o.
109 A kormány tervei között szerepelt, hogy kedvező körülmények között Perczel hadtestével Fiumét is bevonja a hadművele
tekbe. Gelich, I. k. 479. o.
110 Breit, Magyarország 1848/49- I- k. 165. o.
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ágyúval tartalékul hátrahagyta. n l így 4 zászlóaljjal, 1 utászszázaddal, 4 huszárszázaddal és 16
ágyúval indult Győr felé december 19-én Csesztregről a Lövő - Körmend - Rum -Jánosháza
- Devecser - Pápa útvonalon. Itt értesült Perczel Győr feladásáról, ezért Kossuth utasítása
értelmében 27-én Tamásin és Kisbéren keresztül Sárkányig vonult, hogy ott a hadsereg bal
szárnyát alkossa.112 Görgei időközben visszavonult a Vértes vonulatánál kijelölt hadállásaiból,
így Perczel is kénytelen volt ugyanezt tenni Móron át.113 Menet közben kapta meg Kossuth
levelét, aki arra kérte, hogy ne vonuljon harc nélkül vissza.114 Perczel erre elhatározta, hogy
Mórnál megütközik az utána nyomuló ellenséggel.115
A csata előtt jelentős változások következtek be a 48. honvéd zászlóalj állományában.
December 27-én reggel a Pápáról való elindulás előtt mintegy 150 (nagyrészt vasi) újoncot
osztottak be a már „híres szabolcsi önkényteseknek" számító zászlóaljba. Ezek egy része
önkéntes volt, akik október végén jelentkeztek Szombathelyen honvédnek, s az alapvető
kiképzésük már megtörtént.116 A zászlóalj létszáma így a móri csata előtt 1100 fő volt.117
A zászlóalj parancsnokságát közvetlenül a csata előtt Perczel Miklós őrnagy (Mór öccse)
vette át. Patay Istvánt „az előbbi diadalmas csatározások folytán" alezredessé léptette elő Per
czel tábornok. 118 Ezt azonban a hadügyminisztérium nem hagyta jóvá. Hogy Patay milyen
beosztásba került, nem tudjuk. Csak sejteni lehet, hogy a hadtest törzséhez osztották be.119
Végül is később megkapta alezredesi kinevezését, 1849. február 11-i kelettel és február 1-i
ranggal.120 A tiszafüredi átkelőhely parancsnoka lett,121 majd a II. hadtest dan
dárparancsnoka.122 Perczel Mór különben már december elején öccsét akarta a zászlóalj élére
állítani.December 9-i jelentésében Patayt alezredesi kinevezésre ajánlotta, s helyébe parancs
noknak kérte Perczel Miklóst. (Ezt megelőzően másik öccsét, Perczel Pál századost akarta zász
lóaljparancsnoknak kineveztetni, ami arra enged következtetni, hogy a tábornok erősen a szí
vén viselte testvérei előmenetelét.) Kossuth azonban december 22-i válaszában nem helyeselte
111 Később Szekulits alezredes parancsnoksága alatt Perczel jobb oldalán haladtak Keszthely, Várpalota, Perkáta vonalon, majd a
móri csatavesztés hírére Dömsödnél és Dunapentelénél keltek át a Dunán - HL 1848/49:2/185. Itt volt a 48. honvéd zászlóalj pogygyásza, így azt nem érte károsodás Mórnál - Barcsik, 11. o.
112 HL 1848/49:2/185.
113 Breit, Magyarország 1848/49. I. k. 165-166. o.
114 „Valami győzelmecskét édes Móricom! különben az örökös retirada lever minden bátorságot a nemzetben." - írta Kossuth.
Hasonló értelmű levelet kapott Görgei is. - Borús József: A Perczel-hadtest januári ellentámadása (HK. 1961/2. sz. 670-673. o.) és
KLÖM XIII. k. 915. o.
115 Már december elején jelezte egy Kossuthoz írt levélben, hogy mindenképpen kész megütközni a császári fősereggel. - KLÖM
XIII. k. 850. o.
116 Mihálka, 9. o. Az önkéntesek között 15-16 éves gyerekek is akadtak, így a Mihálkával együtt jelentkező „két ötödik osztályú
tanuló": Simon Vendel, Csáky Ferenc. Voltak olyanok is, akik saját erejükből vették meg a fegyvert és szerelték fel magukat, mint
Mihálka Endre.
117 HL 1848/49:2/185. Valószínűleg csak megközelítő adat, mert a hadrendben a 35. és az 50. honvéd zászlóalj létszámára is ugya
nez a szám van megadva.
118 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
119 Erre utal az is, hogy a hadtest csapatainak dandárokba való beosztását kimutató iratot Böszörményi László főhadnagy készí
tette el. (Ez 1849. január 8-án készült, addig nem volt dandárokra tagolva Perczel hadteste.) Böszörményi a 48. honvéd zászlóalj
parancsnokának, tehát Pataynak a segédtisztje volt. Már a zászlóaljba is Patay oldalán került be, akinek nemzetőrségi segédtisztje volt
honvédhadnagyi rangban. - HL 1848/49:2/413.
120 HL 1848/49. Hírlapok és segédletek 34. doboz.
121 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái X. k. Budapest, 1905. 473. o.
122 HL 1848/49:17/615. és 51/18.
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Perczel tervét. Indokai: „a törzstiszteknek előléptetésökkorfigyelemmelkell lennünk az egész
armadára", és „Patay őrnagynak előléptetése végett még bővebb érdemeket kell bevárnia".
Perczel Miklóst a kettéosztandó „Hunyadi-zászlóalj" egyik feléből képzendő zászlóalj parancs
nokának javasolja. (Tévesen 1700 főnek tudja a zászlóalj létszámát.)123 Perczel tábornok végül
Kossuth ellenkezése dacára öccsét állította a 48. honvéd zászlóalj élére, amihez éppen nem volt
joga. Eljárását talán menteni lehet azzal, hogy Pataynak voltak érdemei s magasabb katonai
képzettsége is. Keze alatt kovácsolódott ki egy egységes, erős zászlóalj, amely a harcokban
sikereket ért el, és mint Mórnál bebizonyosodott, a hadtest legszilárdabb pontjának, legjobb
egységének bizonyult. Perczel Miklós is megfelelt a beléje vetett bizalomnak.
A 48. honvéd zászlóalj december 30-án reggel 8 órakor ért Mórra. Az egész hadtestet beszál
lásolták, hogy a nagy hidegben nyugodtabban pihenhessenek a katonák, de kiadták az utasí
tást, hogy éjszaka tovább kell indulni. A tisztikarban azonban arról beszéltek, hogy csatát kell
állnia a hadtestnek. A betegeket előre is küldték Székesfehérvárra. Rakovszky százados is ezek
között volt, így a 6. századot Apagyi Simon főhadnagy vezényelte. Más tisztek is hiányoztak a
zászlóaljból a csata ideje alatt.124
Perczel már elhatározta, hogy Mórnál (kedvezőnek ítélt állásban) bevárja az ellenséget, és
megütközik vele. Nem tudott arról, hogy csapatait a császári főhadsereg I. hadteste követi Jellačic bán alatt, mintegy 14 000 katonával. Az ellenség fölényét még csak növelte, hogy Perczel
gyenge lovasságával szemben 20 lovasszázaddal rendelkezett - köztük Ottinger vezérőrnagy
lovasdandárával (2 vértesezred) - valamint 54 ágyúval.125
Perczel hadereje 5620 emberből állt, 24 ágyúval. Mindössze 6 és fél század lovassága volt.126
Ez a csekély haderő sorakozott fel Mór előtt az ellenség közeledését jelző előőrsi lövések halla
tán.
A 48. honvéd zászlóalj a centrum jobbszárnyán állt, a kisbéri út jobb oldalán, előtte egy hal
mon az 1. hatfontos gyalogüteg fele volt felállítva.127
Délelőtt 9 órakor bukkantak elő az első vértesek a mezővárostól északra fekvő erdő nyílásá
ban. A megszólaló magyar ágyúk azonban visszaűzték az erdőbe őket, ahol bevárták csapataik
zömét. 10 órakor a Wallmodén-vértesek egyik osztálya rohanta meg a balszárny ágyúit, de a
huszárok visszaűzték őket, s egy lovasüteggel az erdő széléig nyomultak. Jellačičnak azonban
egyre több ütege lépett harcba és tüzük visszavonulásra kényszerítette a magyar lovasüteget,
amely csakhamar meneküléssé változott. A császár-huszárok cserbenhagyták az üteget, s a
menekülők megzavarták a centrumban álló 35. és 50. honvéd zászlóaljakat. Az egyre erősebb
tüzérségi tűztől a 48. honvéd zászlóalj mögött a 2. harcvonalban álló 1. pesti önkéntes zászlóalj
felbomlott és vad futással menekülni kezdett.128 így a balszárny teljesen felbomlott, és a cent
rum bal oldala ingadozott.
123 KLÖM XIII. k. 850. o.
124 Mihálka, 17-18. o.
125 Rüstow, Wilhelm: Az 1848-49-iki magyar hadjárat története. Pest, 1866,1. k. 148. o. Borús Józsefjellačic erejét 8-10 ezer főre és
42 ágyúra teszi - HK 1961/2. sz. 673-674. o.
126 HL 1848/49:2/185. A hadtest erejének növekedése abból adódott, hogy időközben erősítés érkezett a Feldunai hadtesttől
(Horváth János őrnagy lovas különítménye: a Miklós-huszárok 2. százada, egy lovasüteg és az 1. pesti önkéntes zászlóalj).
127 HL 1848/49:2/185.
128 Asbóth, Emlékiratai II. k. 37-38. o. és Breit, Magyarország 1848/49.1. k. 169. o. A császár-huszárok megfutamodására: KLÖM
XIII. k. 939. o. és Honvéd könyve I. k. 49. o. (Jalovieš Gy. jegyzetei).
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A 48. honvéd zászlóaljnak is erős tüzérségi tüzet kellett kiállnia. Már az első lövések után
három honvédet csapott kj a 6. század 1. szakaszából egy ágyúgolyó. A zászlóalj azonban nem
ingott meg, a honvédek verssel és jelmondatukkal129 lelkesítették egymást. A 35. és 50. hon
véd zászlóaljak csatárláncát szétszórták a vértesek, s a két zászlóaljra rohantak. A 48. honvéd
zászlóalj előtt felállított ágyúk áthúzódtak a jobbszárnyra, amikor Perczel Miklós őrnagy előnyomulást vezényelt. Eközben a szabolcsiakat is megrohanták a vértesek. Bal oldalukon a
beregi önkéntes század, tömeget alakítva, sortűzzel űzte vissza a támadók egy részét, a többit a
szabolcsiak űzték el. Ezalatt a 35. és 50. honvéd zászlóalj a városba szorult, ezért Perczel őrnagy
kiadta a parancsot: „arcban fel a hegyre". Ekkor érte a szabolcsiakat a vértesek újabb rohama, s
a hadsorokat a zászlóalj jobb szárnyán átszakították. Ezzel a 6. századot elvágták a zászlóalj
zömétől,130 amely a beregi századdal Perczel őrnagy vezénylete alatt a Mór keleti oldalán levő
szőlőhegyen keresztül rendben visszavonult Csákvárig, ahol a csatazaj ellenére sem mozduló
Karger ezredes dandárához csatiakoztak.131 A 47. honvéd zászlóalj a jobbszárny tüzérségével
már korábban visszavonult, így a szabolcsiak 6. százada egyedül maradt. Ekkor már tisztjeik
sem voltak a századnál, ahol a csata kezdetén is csak 2 tiszt volt (Apagyi Simon főhadnagy és
az egyik hadnagy). Ez a század is a szőlőhegyek felé vonult vissza, de Mór szélén egy kápolná
nál körbefogták a honvédeket a vértesek. Ezeket sikerült több sortűzzel visszaűzni, a vezénylő
vértestisztet is lelőtték. Innen már menekülés jelleget öltött a század visszavonulása, a honvé
dek előbb szakaszokra bomlottak, majd teljesen szétszóródva menekültek a szőlősgazdák
útmutatása alapján a Vértes hegyei közé. A szétszóródást elősegítette az is, hogy más egyégek
menekülői is csatiakoztak a századhoz, de tiszt egyetlen egy sem volt közöttük. Mivel csak
rövid ideig üldözték a honvédeket, azok hamarosan engedtek a szőlősgazdák meghívásainak,
akik a Mór és Csákvár közötti pincékben sorra vendégelték a fáradt harcosokat. (Ekkor már
második napja nem kaptak élelmet a honvédek.)132
Csákváron még 30-án este összegyűlt a zászlóalj nagyobbik része. 31-én Bicskére indultak a
(Karger-dandárral), de valószínűleg útközben parancsot kaptak, hogy Perczelhez csatlakozza
nak Martonvásáron,133 mert délutánra Válra értek, és ekkorra már együtt volt az egész zász
lóalj. Eleimet továbbra sem kaptak, és az elszállásolással is bajok voltak. Szilveszter éjszakáját
Hamzsabégen töltötték a szabolcsiak, de az összegyűjtött honvédek nagy tömege miatt 2 sza
kaszt szállásoltak egy házba. (Ez jó esetben is 60-70 ember.)134
Martonvásáron túl érte utói a zászlóaljat Rakovszky Samu százados, akit katonái már ekkor
is nagyra becsültek. Vele közölték elégedetlenségüket, hogy több főtiszt nem vett részt a csatá
ban, és a visszavonuláskor magukra maradtak. Megható jelenet következett erre. Rakovszky

129 Mihálka Endre verse: „Fel harczra vitézek, a kürt riad,/ Fel, a vitéz koszorút arat,/ Ki vérmezőben ölni, vagy/ Rontani ősi
sereg,/ Fent acéllal vaskezében/ Mind gyáva a ki remeg." A zászlóalj jelmondata: „Döglött kutyának árokban a helye, ha ledől a garádja
el van takarva! Ha meghalok a csatában, holnap nem lesz rá gondom! Mihálka,

20. o.

130 Uo. 21-28. o.
131 KLÖM XIII. k. 939. o. Perczel december 31-i jelentése.
132 Mihálka,

29-33. o.

133 Perczel a hadtest lovasságával és tüzérségével Székesfehérváron és Seregélyesen át vonult Martonvásárra december 31-én, ahol
összeköttetésbe lépett Görgeivel. Itt kezdte meg hadteste újjászervezését. - KLÖM XIII. k. 939. o.
134 Mihálka,

39. o.
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százada katonái közé telepedett és ezt mondta: „Ne búsuljatok fiaim, többé semmiféle beteg
ség vagy nyavala nem választ el tőletek, hanem csak a halál, vagy ha veletek nem lehetek, akkor
rezignálok!''135
Perczel hadtestének veszteségei súlyosak voltak, de korántsem akkorák, mint amit a vereség
hírére terjesztettek Pesten. A veszteség leginkább a 35. és 50. honvéd zászlóaljat érte, a többi
csapatok nagyobb veszteség nélkül gyűltek össze Martonvásár és Érd között. Perczel január 1-i
jelentése 4 ágyúról 3-400 fogolyról és 100 halottról tesz említést, bár ennél nagyobb lehetett a
tényleges veszteség.136 Ha összehasonlítjuk a hadtest móri csata előtti és a január 8-i hadrend
jében szereplő létszámokat, kiderül, hogy jelentősebb veszteség csak a 35. és 50. honvéd zász
lóaljat érte (összesen 1010 ember),137 de ez akkor is jóval fölötte van a Perczel jelentésében
szereplő adatnak. A 48. honvéd zászlóalj vesztesége csekély volt. Biztos, hogy több volt, mint
3 ember,138 de a 30 főt aligha haladta meg. A legsúlyosabb veszteség a 6. századot érte (a zász
lóalj zömétől való elszakadása miatt), de az sem volt több legrosszabb esetben 14-16 főnél.139
A zászlóalj hősi helytállását a csatában már Perczel december 31-i jelentése is kiemelte,140 és
az egy január 2-án Pesten kiadott napiparancsban is megjelent.141 A napiparancsban Mihálka
Endrét is kiemelték. December 27-én került önkéntesként a zászlóaljba, és a vasi fiút hamar
befogadták a szabolcsi honvédek. Tiszteletbeli káplár lett, s a csatában ő vezette a 6. század
védelmét a városszéli kápolnánál. Jutalomképpen a század 1. szakaszának vezényletét bízták rá.
Perczel Miklós, „az ideiglenes parancsnok, annyira el volt ragadtatva a zászlóalj magatartása
által, hogy kijelenté: miként ha jutalmazni akarnák, csak az a kérése, hogy e zászlóalj parancs
noka lehessen".142
A zászlóalj 1849. január l-jét Budán, a Rácvárosban töltötte. Az előző napi hosszú menet
után (Csákvár és Érd között, mintegy 50 km) a honvédek pihenőnapot kaptak, s ezalatt folyt a
hadtest újjászervezése.
1848-49 fordulója volt a szabadságharc egyik legválságosabb időszaka. Schlick altábornagy
támadása elől Miskolcra vonultak vissza a magyar csapatok. Simunich is mélyen behatolt Fel
ső-Magyarország területére és ostrom alá vette Lipótvár erődjét. Nugent megszállta a védelem
nélkül maradt Dél-Dunántúlt, s Windisch-Grätz is megközelítette az ország fővárosát. Ilyen
körülmények között még súlyosabbnak tűnt Perczel móri veresége, s ez azt vonta maga után,
hogy az országgyűlés december 31-i délutáni ülése elhatározta, Debrecenbe teszi át székhelyét,
hogy ott folytatódhasson az ország védelmének szervezése. Egyúttal békeküldöttséget is
menesztett a császári fővezérhez.
135 Uo. Rakovszky valóban betartotta ígéretét, annak ellenére, hogy sokat betegeskedett, főleg amíg hűvösebb volt az idő. Beteg
sége még hivatásos cs. k. főhadnagy korából származott, ahonnan rokkantsággal nyugdíjazták. - SzML XIII. 9.
136 KLÖM XIV. k. 15-16. o. Asbóth szerint 6 ágyú, sok halott és 1000 fogoly (i.m. 38. o.), Breit szerint 4-500 halott és 1000
fogoly (i.m. 169. o.) a hadtest vesztesége. Borús József legfeljebb 7-800 főre teszi az ossz veszteséget, ebből 100 halott, 3-400 fogoly. Borús József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Budapest, 1975 (a továbbiakban: Borús, Dembinski) 45. o.
137 HL 1848/49:2/185. és 8/413. A vereségnek nem is annyira az embervesztesége volt nagy, hanem a csapatokra gyakorolt morá
lis hatása.
138 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
139 Mihálka emlékirataiból ismerjük a század 1. szakaszának a létszámát a csata után. (Január 2-án vette át a szakaszt, s így a név
sort is Mihálka.) A létszám kereken 40 fő volt.
140 KLÖM XIII. k. 939. o.
141 Mihálka, 40. o. és A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
142 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
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Ennek hatására Görgei végképp lemondott arról, hogy ütközetet vívjon az ellenséggel,
amelyre a győzelem reményében akkor már nem is igen volt lehetősége. Elképzelését a január
2-i, Csányi László teljhatalmú kormánybiztos elnökletével tartott pesti haditanács megerősí
tette. Az itt elfogadott hadműveleti terv szerint Perczel csapatait megerősítették, s feladatául
szabták ki, hogy a Tisza vonalánál fedezze a kormány új székhelyét, Debrecent. Görgei fel
adata az volt, hogy Lipótvár irányába támadva jelentős erőket vonjon el a császári főseregektől,
hogy annak Perczel üldözésére kevesebb ereje maradjon, majd Lipótvár, esedeg Komárom
ostrom alóli fölmentését próbálja meg.143 Ennek értelmében Görgei január 5-én hajnalban
utolsó csapataival is elhagyta a fővárost (bár az erre kijelölt időpont január 6. volt).144 A kiürí
tést az újjászervezett Perczel hadtest fedezte.
A 48. honvéd zászlóalj ennek során január 4-én a budai sáncokban teljesített szolgálatot. A
császári csapatok nem támadták őket, de a kegyetlen hideg erősen próbára tette a honvédeket,
annál is inkább, mert központi ellátás ezúttal sem volt, minden erőfeszítést a kiürítésre kon
centráltak. Egy téglavető volt a zászlóalj védőállásainak szakaszában, s a honvédek rövidesen
szétverték fából készült berendezéseit, több vasalt szekérrel együtt, hogy füzüknél melegedjenek.145
........
A zászlóalj 5-én átvonult Pestre, s még a délután folyamán, Perczel csapataival együtt,
elhagyták a fővárost. Különösebben nem üldözték őket, amit megmagyaráz Jellačič jelentése,
amelyben panaszkodott, hogy lovassága erősen kifáradt, és javasolta az üldözés felhagyását.146
Január 7-én Perczel csapatai Cegléden összpontosultak, és ide érkezett meg Szekulits alezre
des dandára is.147 A 48. honvéd zászlóalj parancsnoka még ekkor is Perczel Miklós őrnagy
volt. A zászlóaljhoz rendelték a beregi önkéntes századot is, így a létszámuk január 8-án 1200
fő volt.148 (A létszám valószínűleg itt is csak körülbelül van megadva.)
Január 9-én Perczel Abonyba, 10-én Szolnokra indult. A hadtest utóvédje a Hertelendy-dandár volt,149 így a 48. honvéd zászlóalj egy nap késéssel követte a főerőket. Perczel túlzott óva
tosságból azonban (Répásy és Kohlmann tanácsa ellenére) elhagyta Szolnokot, majd 15-én
Kisújszállást is, és Karcagra vonult.150 A szabolcsiak az utóvéd részeként 13-án hagyták el Szol
nokot. Több napon át Törökszentmiklóson állomásoztak és ott hadigyakorlatokat tartottak.

143 A haditanács nem minden vita nélkül fogadta el a főváros ütközet nélküli feladásának tervét. A haditanácson Csányin kívül
Vetter tábornok (mint helyettes hadügyminiszter), Görgei, Perczel, Répásy, Lázár tábornokok (mint önálló parancsnokok), Kohlmann ezredes, Klapka, Pusztelnik, Bayer őrnagyok (mint vezérkari tisztek) vettek részt. Ezek közül Csányi és Perczel mereven elle
nezte a tervet - Barta István: Az 1848. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése (HK 1955/2. sz. 66-100. o.). Bona G. szerint itt dön
töttek a délvidéki csapatok felrendeléséről is a Tisza középső szakaszához. - Magyarország hadtörténete I. k. 485. o.
144 Barta: i.m. és Berkó István (szerk.)- A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjáratnak története. Buda
pest, 1925. (a továbbiakban: A feldunai hadtest) 16. o.
145 Mihálka, 40. o.
146 A feldunai hadtest 20. o:
147 HL 1848/49:2/185. és Borcsik, 12. o.
148 HL 1848/49:8/413. A zászlóalj Hertelendy Miklós alezredes dandárába lett beosztva. Rajta kívül ide tartozott az 50. honvéd
zászlóalj, 4 század Württemberg-huszár és 7 ágyú. Összlétszámuk 2264 fő volt.
149 Asbóth, Emlékiratai II. k. 40. o.
150 Borús, Dembinski 91-92. o. Perczel láthatóan pánikba esett. Még december utolsó napjaiban Kossuth kérdésére azt válaszolta,
hogy ha a fővárost feladják, az a szabadságharc végét jelenti. Ez a gondolata talán még január közepén is megvolt, ezért igyekezett
minél távolabb kerülni az (őt csak csekély erővel követő) ellenségtől. A honvédcsapatok összegyűjtését és újjászervezését azonban
fáradhatatlanul végezte Ceglédtől Karcagig.
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Január 17-től Karcagon volt a 48. honvéd zászlóalj.151 Ezekben a napokban elsősorban a
legénység gyakorlatoztatása volt a fő feladat. A Hadügyminisztérium utasítása szerint elsősor
ban „a komoly harczban szükséges fegyverkezelésre, a fegyver helyes töltésére, a czélzásra és a
lövésre" kellett a hangsúlyt fektetni a gyakorlatozásoknál. Kiemeli a rendelet annak a szüksé
gét, hogy „a szétszórt harczrendben, rohamoszlopok alakításában, a rohamban és gyülekezés-.
ben különösen gyakorlandók a csapatok".152
A 48. honvéd zászlóaljra inkább a rendelkezés utóbbi része volt alkalmazandó, már ötödik
hónapja szolgáló s több csatában helytálló zászlóalj lévén. Azért a céllövés gyakorlására is gon
dot fordítottak. Századonként külön-külön gyakorolták ezt a honvédek, Rakovszky százada
leszerelt faajtókat használt céltáblának.153 Túl sok idő azonban nem maradt a csapatok gyako
roltatására, mert hamarosan új hadműveletek kezdődtek.
A kormányt nyugtalanította Perczel túlságosan is gyors visszavonulása. Különösen veszé
lyesnek találta Szolnok feladását úgy, hogy a Tisza vonalát sem védték ott magyar csapatok.
Ha Szolnokkal átellenben a császári hadsereg hídfőállást létesít, onnan könnyen támadhatta
volna a szabadságharc fővárosát, Debrecent. Ezért Perczel legsürgősebb feladatává azt jelölte ki
a kormány, hogy foglalja vissza Szolnokot. A tábornok csapatai (új elnevezésük: Középponti
Mozgó Sereg) 1849. január 19-én kezdték meg előnyomulásukat Szolnok felé.
A Középponti Mozgó Sereg három hadosztályból állt, egyenként 2-2 dandárral, összesen
mintegy 15 ezer katonával.154 A 48. honvéd zászlóalj Kazinczy Lajos alezredes dandárába lett
beosztva, amelynek létszáma 2840 fő volt, s azt a feladatot kapta, hogy a Tiszán, majd a Zagy
ván átkelve északról kerüljön a Szolnokot megszálló császári csapatok hátába.155 A támadás
megindulásakor már nem Perczel Miklós állt a zászlóalj élén. Perczel Mór tábornok egy dandár
parancsnokságát bízta rá, amely a hídfőt szemből támadó Hertelendy-hadoszály tartalékául
szolgált.156
A 48. honvéd zászlóalj január 21-én reggel Kunhegyesről indult el a Szolnok elleni táma
dásra. Tiszabőnél keltek át a jéggel borított folyón a Kazinczy-dandár többi csapataival együtt
a szabolcsi honvédek és Nagykörűben szállásoltak be éjszakára.157 A hídfő elleni támadást 22én indították meg Hertelendy huszárjai, és - elsöpörve a gyenge őrséget - betörtek Szolnokra
is. A Kazinczy-dandár a ködben nehezen tájékozódott, és az enyhe időben fölengedett talaj
miatt csak lassan tudta a mintegy 25 km-es távot megtenni Szolnokig.158 így nem vett részt a
151 Barcsik, 12. o. és Mihálka, 41. o.
152 Gelich, II. k. 51. o.
153 Mihálka, melléklet.
154 Breit, Magyarország 1848/49. I. k. 232. o. A három hadosztályparancsnok: Répásy tábornok, Hertelendy alezredes, Szekulits
alezredes. Rüstoiv (i.m. I. k. 196. o.) és Gelich (i.m. II. k. 288. o.) hasonló adatokat ad meg, de ők Szekulits helyett Kazinczy alezredest
tudják hadosztályparancsnoknak. Ezen állításuk hibás, mert Kazinczy ekkor még csak dandárparancsnok, ami az aradi kihallgatási
jegyzőkönyvéből is kitűnik. 1849 január végén bízta meg Dembinski egy újonnan összeállított hadosztály parancsnokságával. - Katona
Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk Budapest, 1979. (a továbbiakban: Az aradi vértanúk) II. k. 307. és 319. o.
155 Borús, Dembinski 96. o. és Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú . Budapest, 1979. 43. o.
156 Borús, Dembinski 97. o. Breit szerint Perczel Miklós feiadata az volt, hogy Szolnoktól délre keljen át a Tiszán, 5 támadja
oldalba az ellenséget (i.m. I. k. 234-235. o.).
157 Borcsik, 12. o.
158 Breit, Magyarország 1848/49. I. k. és Szemelvények II. k. 140. o. Mihálka ellenben arról ír emlékirataiban, hogy hóesésben és
igen kemény hidegben kellett menetelniük (i.m.).

L5

- Ill -

fegyveres küzdelemben, de a győzelemhez hozzájárult azzal, hogy közeledtére Ottinger vezér
őrnagy, a városon kívül csatarendbe állított dandárával, jobbnak látta meg sem kísérelni az
ellenállást. Kazinczy csapatai az üldözésben vettek részt, néhány foglyot, fegyvert s hadianya
got zsákmányoltak.159 Perczel egy napi pihenőt engedett csapatainak, s ezalatt parancsnoksá
gán kidolgozták a további hadmüveleteket. így a 48. honvéd zászlóalj katonái is Szolnokon
szállásoltak be és élvezték az helyiek vendégszeretetét. A városban azonban császári érzelmű
elemek is maradtak, mint például a ferences kolostorból két szerzetes, akik a magyar kormány
ellen lázítottak a templomban. Elrendelt latartóztatásukat a zászlóalj 6. századának néhány
honvédje hajtotta végre 23-án.160
A hadműveleteket 24-én folytatták tovább, a honvédek megszállták Abonyt is, Kazinczy
dandárát pedig Törteire küldte előre Perczel Mór. Ugyanezen a napon adta ki utasításait Ceg
léd megtámadására, amelyet 2 5-ére tűzött ki. Ismét a Hertelendy-hadosztály támadt szemből.
A szabolcsiak Kazinczy dandárába osztva újra egy megkerülő hadműveletben vettek részt.
Ezúttal balról kellett megkerülniük az ellenséget. Törteiről indulva „a körösi út felé kanya
rodva" próbálták oldalba támadni az ellenséget, de az - bár nagyobb számú gyalogsággal erősí
tették meg - az erős ágyúzás után újra csak elkerülte az ütközetet, s feladta Ceglédet is.161 A 48.
honvéd zászlóalj megállás nélkül vonult keresztül a városon, s aznap éjjel Ceglédbercelnél a
támadó csapatok élén mint előőrs teljesített szolgálatot.162
Perczel hadművelete elérte célját, sőt többet is, mint amit eredetileg terveztek. WindischGrätz tábornagy kapkodni kezdett és visszarendelte Csorich altábornagy Görgeit üldöző had
testét Pest alá. Görgeit így január végétől már mindössze 1 dandár követte.163 Erdélyen kívül
ez volt az első jelentős siker, és ez kedvezően hatott a többi csapatokra is. A fővárosban is
mozgolódtak ennek hatására a császári csapatok megszállása ellen, és országszerte megélénkül
tek a gerillaakciók.164 A hadművelet legnagyobb sikere az volt, hogy megzavarta a császári had
vezetést és elérte a Görgeit üldöző erők legnagyobb részének visszarendelését. Maga Perczel is
ebben látta hadműveletének legfőbb célját a január 24-én kiadott hadműveleti rendelkezésé
ben, amelyet így jelölt meg: „Az ellenség e megszaladt részét elverni, és ez által magunknak
annak főereje felé, egyéb táboraink segítségére rést nyitni."165
Január 26-án Perczel csapatai megkezdték visszavonulásukat Szolnok felé. Erre az OHB uta
sította a tábornokot, mert attól tartott, hogy a Schlick-hadtest felé vonuló Schulzig altábor
nagy elfoglalja a tiszafüredi átkelőhelyet, s ezzel lehetővé teszi Debrecen megtámadását. Ezt a
császáriaknak egy Poroszló térségében végrehajtott ügyes hadmozdulata hitette el a kormány
nyal.166 A 48. honvéd zászlóalj a vasúti pályán vonult vissza Ceglédberceltől167 Szolnokig, ahol
159 Tiszatáj 1974. évf. 8. sz. 71. o. (Garzó Imre emlékirataiból).
160 Mihálka, 41. o.
161 HL 1848/49:10/441. a.
162 Mihálka, 49-50. o.
163 Borús, Dembinski 112-113. o. és A Feldunai hadtest (térképvázlatok).
164 Magyarország Hadtörténete I. k. 489. o. ésjászay Pál naplója, közli: Hentaller Lajos: Vérrózsák. Budapest, 1906. I. k. 119. o.
165 HL 1848/49:10/441. a.
166 Gelich, II. k. 291-292. o.
167 Cegléd környékén egy érdekes szájhagyomány él arról, hogy mi volt az oka Perczel január végi visszavonulásának. Eszerint egy
jósnő azt jósolta a tábornoknak, hogy ne kezdjen csatát olyan helyen, amelyik hasonlít a nevére, mert vereséget szenved. Perczel Mór
hitelt adott a jóslatnak, mert Mórnál már vereséget szenvedett, és mivel ekkor Berezelnél (Ceglédbercel) álltak a csapatai, inkább
viszszavonult, minthogy a jóslat által beígért vereségnek kitegye magát. Ez az anekdota Jókai Nomen et omen c. novellájának alapja.
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századonként szétosztva őrszolgálatot teljesített a hadianyagraktároknál. Január 27-én Török
szentmiklósra vonult „csaknem levert kedéllyel", majd Madarasra, ahol több nap pihenő
következett. Itt kapták meg a szabolcsi honvédek a már régen ígért honvéd egyenruhákat az
elrongyolódott önkéntesi egyenruhák helyett168 (pedig már 1848. október végén igényelték az
elhasználódott ruházat kicserélését, hiszen ez volt a zászlóalj honvéddé alakításának egyik
indoka).
A visszavonulás vége az lett, hogy Perczel Mór lemondott a hadtestparancsnokságról. A
visszavonulás tényét még el is fogadta, de Szolnokot nem akarta feladni, s a Tisza jobb partján
akart észak felé vonulni, hogy Klapka hadtestével két tűz közé fogják Schulzig altábornagy
hadosztályát, amely ekkor Mezőkövesd körül tartózkodott. Dembinski a Tiszántúlra akarta
visszavonni a csapatokat, s utasítást kapott a kormánytól, hogy 5000 emberrel (ebből szervez
ték meg Kazinczy hadosztályát) vonuljon Klapka segítségére. Ezt Perczel már végképp meg
aláztatásnak érezte, s nem akart belenyugodni, hogy hadtestéből csapatokat vonjanak el. Dem
binski azonban hajthatatlan maradt, s Perczel erre lemondott.169 Négy hónapos közös küzde
lem után vált el Perczel tábornok az egyik legvitézebb zászlóaljától, s bár később újra hadtest
parancsnok lett, többé a 48. honvéd zászlóaljjal nem találkozott.
Dembinski január 27-én indult el a Kazinczyyhadosztállyal Klapka hadtestéhez, így a
Középponti Mozgó Sereg parancsnok nélkül maradt. Bár a hadtest élére már január 29-én
kinevezték Répásy Mihály tábornokot, ő csak február 2-án vette át a parancsnokságot.170 Ezért
Perczel távozása után néhány napig Hertelendy Miklós alezredes volt a hadtest ideiglenes
parancsnoka. A hadügyminiszter rendeletére ő adta ki az utasítást arról, hogy a 48. honvéd
zászlóalj vonuljon Cibakházára. A parancs szerint a zászlóalj február 2-án reggel indult el a 8.
(Coburg) huszárezred egyik századával és egy fél hatfontos ágyúüteggel. Ez a parancs rendezte
a zászlóaljparancsnokság kérdését is. A zászlóalj vezényletével Rakovszky Sámuel századost
bízták meg.171 A tisztikarban és a legénységi állományban is jelentős változások következtek
be.
Apagyi György és Horváth Pál századosok leköszöntek rangjukról, és eltávoztak.172 Rajtuk
kívül leköszönt rangjáról a zászlóalj három hadnagya is, Benkő József, Kállai Pál és január 28án Hunyady Zsigmond.173 Erős Kálmán hadnagy január 28-án főhadnagyi kinevezést nyert, és

168 Boraik, 13. o. és Mihálka, 50-52. o.
169 Uo. 296-298. o. Perczel Mór később a IV. végül a X. hadtest parancsnoka lett.
170 Borús, Dembinski 113. o.
171 HL 1848/49:11/310. és 11/360. Ez a tény valószínűsíti azt, hogy a január végi hadműveletek alatt Patay István vezényelte a
zászlóaljat.
172 OL 1848/49. min.-i levéltár H. 79. 6. k. 129. o. Horváth Pál január 21-ig részt vett a hadműveletekben. Amikor a zászlóalj
megindult Szolnok felé, a százados hirtelen haragjában „átszúrá Timics Ferenc (nevű) legényét ártatlanul, miért cassiroztatott". Nem
lehet tudni meddig tartott afogsága,neve mellett a zászlóalj névsorában a leköszönt jelző található, így az valószínű rövid lehetett. Borcsik, i.m. (Szabolcsi Naptár II. évf. 134. o. Megjegyzendő, hogy a Soltész István által kiadott változatban (Nyíregyháza, 1956.) ez a
tény nem szerepel.)
173 OL 1848/49. min.-i levéltár H. 79. 6. k. 130. o. és HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 34. doboz (Officiers Standes Listen der
Honved 1848. sammt Index 1-49. Honved Bataillon). Nem mindegyikük büntetésből, vagy önkényesen hagyta el csapatát, többen
betegségük miatt kényszerültek erre. - Mihálka, 9- o.
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a 17. (Bocskai) huszárezredbe vezényelték.174 Zsibrik Adolf őrmestert a 60., Sándor Ferenc
őrmestert a 61. honvéd zászlóaljba nevezték ki hadnagynak még 1848. december 11-én. 175
A zászlóalj létszáma kissé megfogyott februárra, nem is annyira a harcban szenvedett veszte
ségektől, hanem betegségek miatt. A december végi, január eleji irtózatos hideget elrongyoló
dott, s hiányos öltözetben kellett elviselniük a katonáknak. Gyógyszerhiány is nehezítette a
zászlóalj orvosainak munkáját, s a honvédek között terjedő nemibetegség is csökkentette a lét
számot.176 A pontos létszámra következtetni lehet abból, hogy ismerjük a 48. honvéd zászlóalj
és a beregi önkéntes század együttes létszámát. Ez február 2-án 935 fő volt.177 Ebből követke
zik, hogy a zászlóalj létszáma ebben az időben 800 fő körül lehetett.
A 48. honvéd zászlóalj Cibakházára érkezésének másnapján már ütközetbe került. Ez megnyugtatólag hatott a szabolcsi honvédekre, mert az újságokból értesültek Klapka Tokaj körüli
csatáiról (minden zászlóaljhoz járt a kormány hivatalos lapja, a Közlöny), és elégedetlenked
tek, hogy gyakorlatozással töltik az idejüket, ahelyett, hogy megyéjüket védenék Schlick csapataitól.178
Cibakházán volt a Tisza egyik legfontosabb átkelőhelye, jól épített, állandó híddal. Mesterházy István őrnagy különítménye őrizte a hidat, s a közelben fekvő vezsenyi és inokai átkelő
helyeket. A különítmény nemzetőrökből, kecskeméti és hevesi önkéntesekből állt, így szüksé
ges volt megerősítésük, amely éppen jókor jött.179
Február 4-én támadták meg az átkelőhelyet a császári csapatok Cibakházánál. Az ellenség
átkelési kísérletét elsősorban a három ágyúból álló magyar tüzérség gátolta meg közel két órás
tüzérségi párbajban, de a 48. honvéd zászlóaljnak a falu szélén álló, s az erős ágyútűzben is
ingadozás nélkül kitartó oszlopai is elvették a támadók kedvét a rohamtól. A császáriaknak
több ágyúját is szétlőtték a magyar tüzérek, s ezzel visszavonulásra kényszerítették őket.
Addigra azonban a császári tüzérségnek sikerült röppentyűivel felgyújtania Cibakháza házait, s
a tűz oltására a hevesi önkéntesek mellett a 48. honvéd zászlóalj katonáit is bevetették. A hon
védek ezt a feladatukat is derekasan elvégezték, de így az ellenséget nem üldözhették. Mesterházy jelentésében kiemelte a „mindenkor fáradhatadan Rakovszky százados" tevékenységét, és
Urai főhadnagyot, „ki a századja közzé lőtt gránátot, mielőtt szétpattanhatott volna, különös
lélekéberséggel hirtelen tova rúgta."180 Kitüntette még magát ezen a napon Mikecz Tamás
főhadnagy is, aki Kralovánszky Gyula századparancsnok betegsége miatt a századot vezé
nyelte, s feladatának kiválóan megfelelt. Sipler Lipót őrmester a lábán sebesült meg egy kar
tácslövéstől, de helyét nem hagyta el, és szolgálatát továbbra is kitűnően látta el.181 A zászlóalj

174 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 34. doboz és Közlöny 1849- évf. 13. sz. (január 28.). A szabadságharcot századosként
fejezte be az akkor már hadosztályparancsnoki Patay István ezredes segédtisztjeként.
175 Közlöny 1848. évf, 185. sz. (december 12.). Zsibrik a 98. honvéd zászlóalj főhadnagyaként, Sándor a 61. századosként fejezte
be a szabadságharcot Komáromban. Utóbbi nem volt szabolcsi, Pesten született és 1848 októberében került a szabolcsiakhoz, miután
Észak-Itáliából néhányadmagával hazaszökött.
176 Közlöny 1849. évf. 25. sz. (február 11.).
177 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, Farkassányi iratok 2. d. 981. sz.
178 SzML XIII. 9. II. füzet 3. o.
179 Közlöny 1849. évf. 22. sz. (február 8.).
180 KLÖM XIV. k. 348-349. o.; Közlöny 1849. évf. 22. és 43. sz. (febr. 8. és márc. 3.).
181 SzML IV. B. 103. 3. doboz 20. tétel (a 48. honvéd zászlóalj tábori naplója).
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vesztesége 1 halott és néhány sebesült volt. A tűz nagyságát jelzi, hogy a mezővárost négy
helyen is felgyújtották, s az erőfeszítések ellenére is több ház leégett.182
Tiszaföldvár és Vezseny között is részt vettek a zászlóalj katonái egy kisebb ütközetben.
Február 10-e körül történt a csetepaté, s ez alkalommal 12 vasast (vértes katona) fogtak el a
magyarok. Itt Hunyady Ferenc százados és Kállay Ferenc főhadnagy tüntették ki magukat.183
A 48. honvéd zászlóalj vitézkedéséről maga Répásy Mihály, a szabolcsi származású hadtest
parancsnok tudósította a vármegyét, s Mikecz Tamás és Urai József főhadnagyokat századossá
léptette elő.184 Százados lett az eddigi segédtiszt, Böszörményi László is, aki már január 1-től
főhadnagy volt, s most átvette az egyik parancsnok nélküli századot. Az előléptetések miatt
megürült két főhadnagyi tisztségre Aranyos (Aranyosi) János hadnagyot és Galambos Ist
ván önkéntest nevezték ki. Főhadnagy lett Kriston Dénes és Bodó Alajos hadnagyokból is.
Kriston főhadnagy hamarosan Répásy tábornok segédtisztje, Bodó Alajos pedig előbb a
zászlóaljparancsnok, majd a dandárparancsnokká kinevezett Patay István segédtisztje lett. A
hét megüresedett hadnagyi helyre Majos Károly, Szunyogh Manó (Emmanuel), Thóbiás
Dániel, Kralovánszky László, Fényes László, Ludvig János őrmestereket nevezték ki. Va
lamennyiüket február 13-án, február 1-i ranggal léptették elő. 185 Majos Károly hamarosan se
gédtiszt lett, így két hadnagyi hely továbbra is üres volt a zászlóaljnál. Február 25-én Szomjasi
István őrmestert november 1-i ranggal, Debreczeni Ignác és Kis János 13. honvéd zászlóaljbeli
tiszteket december 26-i ranggal nevezték ki a zászlóaljhoz.186 Február 29-én Nagy Pál lett a
zászlóalj számvevője187, az addigi számvevő, Derzsi József hadnagy, ezután csapattiszti szolgá
latot látott el.188

182 Boraik, 13. o. és Mihálka, 59. o.
183 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
184 V. Waldapfel Eszter (szerk.): A forradalom és szabadságharc levelestára III. k. Budapest, 1955. 115-116. o.
185 OL 1848/49. min.-i levéltár H. 79. 6. k. 129. o. Mikecz százados a Rakovszky zászlóaljparancsnoki kinevezése miatt parancs
nok nélkül maradt 6. századot vette át. Addig az 1. század főhadnagya volt. - Mihálka, 53. o. Urai századosként a Kolozsváron ala
kuló 73. honvéd zászlóaljba nyert kinevezést - Közlöny 1849. évf. 27. sz. (febr. 13.). Itt a 6. század parancsnoka lett - HL mikrofilmtár
38. doboz 19- film (Csányi László erdélyi iratai). Rövidesen visszatér eredeti zászlóaljához, mert a 48. honvéd zászlóalj századparancs
nokaként fejezte be a szabadságharcot, és a zászlóalj iratai nem említik azt a tényt, hogy máshová került - SzML IV. B. 103. 3. doboz
20. tétel. Böszörményi valószínűleg az 1. század parancsnoka lett. Kriston és Bodó főhadnagyok áthelyezésére - HL 1848/49. Hírla
pok és segédletek 34. doboz. Mindketten számfeletti főhadnagyok a zászlóaljnál 1849 júniusáig, de új állomáshelyükön tesznek szolgá
latot, ahol Bodó Alajos százados lett, Kriston Dénes pedig a 17. (Bocskai) huszárezred számfeletti főhadnagya, majd alszázadosa Közlöny 1849. évf. 119. sz. (máj. 31.).
186 SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t. és OL 1848/49. min.-i levéltár H. 79- 6. k. 130. o. A Közlönyben csak Szomjasi kinevezése jelent
meg. Debreczeni és Kis nemzetőrtisztek voltak, akik „a vizsgáló bizottmány előtt kitűnő jelesen végzek próbatételüket" (vagyis tiszti
vizsgát tettek), ezért hadnagynak nevezték ki őket a 13. honvéd zászlóaljhoz 1848. dec. 7-én, 1-i ranggal. - Közlöny 1848. évf. 182. sz.
(dec. 9.). Mivel itt már a szükségesnél több tiszt volt, átkerültek a 48. honvéd zászlóaljba.
187 HL 1848/49: Hírlapok és segédletek 34. d. Hadnagyi kinevezést nyert (mint számvevő) április 1-i ranggal március 24-én. Közlöny 1849. évf. 65. sz. (márc. 29.).
188 SzML IV. B. 103. 3d. 20. t. Egy honvéd zászlóaljnál 6 százados, 6 főhadnagy és 12 hadnagy szolgált csapattisztként. így a 48.
honvéd zászlóaljban ebben az időben 2 hadnaggyal több volt, mint az szabályos lett volna.
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Február 18-ig állomásozott Cibakházán a 48. honvéd zászlóalj. Ekkor váltotta fel a Leiningen őrnagy parancsnoksága alatti 19. (Schwarzenberg) gyalogezred III. zászlóalja, s a szabol
csiak 19-én Törökszentmiklóson csatlakoztak Répásy tábornok hadtestéhez,189 hogy részt
vegyenek a főhadszíntér hadműveleteiben.
A magyar csapatok főparancsnoka, Dembinski altábornagy Eger térségében akarta a Kos
suth által sürgetett döntő összecsapást megvívni, ezért a hadosztályonként külön-külön moz
gatott csapatait ide gyülekeztette. 1849. február 16-án adott utasítást a csapatok összpontosítá
sára. Répásy hadtestét Tiszafüredre, illetve a hadtest egyik hadosztályát a Tisza túlsó partjára,
Poroszlóra rendelte.190 A hadtestből csak ez, a Szekulits-hadosztály vett részt a kápolnai csatá
ban. A 48. honvéd zászlóalj nagy valószínűséggel ide volt beosztva.191 Azonban feltűnő, hogy
a visszaemlékezők közül egyedül Mihálka közöl - mégpedig részletes - beszámolót a zászlóalj
tevékenységéről a csatában.192 Borcsik Salamon (eddigi adatai pontosak voltak) emlékiratából
az derül ki, hogy a zászlóalj február 20-tól Kenderesen, majd Répásy tábornokkal Tiszafüreden
tartózkodott.193 Ezek alapján feltételezhető, hogy a csatában csak a zászlóalj egyik része vett
részt, míg a többiek a tiszafüredi híd fedezésére Répásy tábornok mellett maradtak.
Február 20-án indult a zászlóalj (vagy annak egy része) Tiszafüredre, s másnap a híd fedezé
sére épült sáncokban foglalt állást a Tisza poroszlói partján. Február 25-ig voltak itt a honvé
dek szabad ég alatt, szenvedve az igen mostoha időjárástól. A havas eső mindenüket eláztatta,
amit még kellemetlenebbé tett az, hogy tüzelő sem volt, így csak a parti füzesekből szerzett
fával „füstölhették magukat". Február 26-án délelőtt érkeztek meg a zászlóalj katonái a Szeku
lits-hadosztály részeként a Tárna vonalához, Kál térségében.19 Ez a hadosztály alkotta a
magyar hadsereg balszárnyát. A kétnapos csata a magyarok vereségével végződött, de a hon
védcsapatok fegyelme nem bomlott fel, harcértékük sem csökkent. Bár a császári fősereg leg
jobb alakulataival álltak szemben, a honvédek jól helytálltak. Az első csatanapon, február 26án, Kainál a Szekulits-hadosztállyal szemben álló és enyhe túlerővel rendelkező Schwarzenberg-hadosztály nem mutatott nagy aktivitást, így a honvédek szilárdan tartották állásaikat.

189 Az aradi vértanúk I. k. 113. o. és Borcsik, 13. o.
190 Gelich, II. k. 409- o.
191 A Feldunai hadtest 73. sz. mell. és Honvédek Könyve I. k. 14. o. (Horváth Mihály jegyzetei). Horváth a 39. (Don Miguel) gya
logezred altisztje volt, s jegyzetei szerint ezrede egyik zászlóalja (az I. zászlóalj), a 25., 48. és 56. honvéd zászlóaljak voltak beosztva a
hadosztályba a kápolnai csata idején. Borús J. szerint csak a hadosztály Kisfaludy-dandára vett részt a csatában 3 zászlóaljjal, s ezek
között nem szerepelt a 48. honvéd zászlóalj. (Különben ebben az időben még Kisfaludynak nem volt dandára, ő az 56. honvéd zász
lóalj parancsnoka volt. A hadtest 4 dandárának parancsnokai Mándy, Burdina, Buttler, Mihály őrnagyok voltak - HL 1848/49:16/59.)
192 Mihálka részvétele a csatában biztosra vehető, mert egészen apró részleteket is tud, amely megegyezik más forrásokkal (így pl.
a „donmiguelek" fehér szíjainak befeketítése).
193 Borcsik, 13. o.
194 Mihálka, 54-55. o. Breit, Magyarország 1848/49. I. k. 262. o.
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Közelharcra itt nem is került sor, viszont erős tüzérségi tüzet kellett a 48. honvéd zászlóalj itt
levő katonáinak - immár sokadjára - elviselniük.195 Késő este Görgei utasítására vonult vissza
a hadosztály a Tárna bal partjára, s másnap onnan folytatták a csatát, amely azonban nem ott,
hanem a centrumban dőlt el. Kainál továbbra is jobbára csak tüzérségi párbaj folyt, s bár oda
érkezett Aulich Lajos tábornok hadosztálya is, gyalogsági közelharcra csak azután került sor,
hogy délután 2 órakor Dembinski általános visszavonulást rendelt el. A két hadosztály Füzes
abony felé hátrált, s Kálba benyomultak Dietrich vezérőrnagy gránátosai. Ezekkel vívtak rövid
ideig tartó szuronyharcot a 48. honvéd zászlóalj katonái,196 így joggal feltételezhető, hogy
ekkor a hátvédet alkotó 39. (Don Miguel) gyalogezred 1. zászlóaljához voltak vezényelve.
Mihálka súlyos veszteségre emlékezik, bár nem derül ki, hogy ez pontosan mennyire tehető a
48. honvéd zászlóalj részéről.197
A zászlóalj csatában részt vett katonái március 2-án csatlakoztak egységükhöz, akik Tiszafü
reden fedezték a hidat. Itt is maradtak március 15-ig.198 Ezalatt Damjanich és Vécsey szolnoki
hadműveletétől eltekintve elcsendesedtek a harcok. Ennek az oka egyik részről a császári had
vezetés tanácstalansága (és Windisch-Grätz elbizakodottsága), másik részről a magyar hadve
zetésben kipattant súlyos válság volt. Ez utóbbi végül Vetter főparancsnoki kinevezésével
oldódott meg.
A zászlóalj részvétele a tavaszi hadjáratban
(1849. március közepe - május vége)
Vetter Antal altábornagy 1849. március 9-én vette át a csapatok főparancsnokságát, s mivel
azok a Dembinski terve szerinti hadmozdulatokat már elkezdték, Vetter nem sokat változta
tott. A hadsereg zöme Törökszentmiklós környékén gyülekezett, hogy a pest-szolnoki vasút
vonal mentén Pest felé törjön előre, míg a gyöngyösi országúton Görgei hadteste leköti a csá
szári főerőket. Vetter Cibakházánál szándékozott átkelni a Tiszán, majd Kecskeméten keresz
tül előretörni.199
A 48. honvéd zászlóaljat is Cibakházára rendelték a tiszafüredi hídtól, s az Kenderesen,
Törökszentmiklóson keresztül március 18-án érkezett meg egy hónappal azelőtti helytállása
színhelyére.200 A zászlóaljjal együtt jött el Tiszafüredről az átkelőhely őrségének parancsnoka
is, Patay István alezredes, aki dandárparancsnok lett a II. hadtestben.201 A hadtest parancsnoka
is változott. Répásy tábornok visszatért a hadügyminisztériumba, ahol az újoncozási és pótlovazási osztályt vezette.202 A parancsnokságot Aulich Lajos tábornok vette át, aki kipróbált,

195 Mihálka,

55-56. o. A csatára: Breit, Magyarország 1848/49. I. k. 258-266. és 269. o. és Borús, Dembinski 227-267. o.

196 Mihálka,

57. o.

197 A II. hadtest hadrendjében szereplő létszámadatok vizsgálata ezt nem igazolja. Március 7-én a 48. honvéd zászlóalj és a beregi
önkéntes század együttes létszáma 949 fő volt, nagyjából annyi, mint február első felében - HL 1848/49:16/59.
198 Boraik, 13. o.
199 A Feldunai hadtest 108-109. o.; Breit, Magyarország 1848/49. II. k. 6-7. o.
200 Borcsik, 13. o.
201 Burdina őrnagy dandárát vette át, amelybe a 48. honvéd zászlóalj is be volt osztva - HL 1848/49:17/615.
202 Egyúttal a „magyar hadsereg főfelügyelőjévé' is kinevezték (később mint a lovasság főfelügyelőjét említik) - Közlöny 1849. évf.
58. sz. (márc. 21.).
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kiváló képességű parancsnok volt, egyike a szabadságharc legrokonszenvesebb és legszeré
nyebb tábornokainak.203
Március 17-én az I. és III. hadtest kelt át a Tiszán, 18-án pedig a II. hadtest is, benne a 48.
honvéd zászlóalj.204 A zászlóalj kora reggel kelt át a hídon, majd megállították. Itt osztották ki
az élelmet, s a honvédek a kapott húst azonnal főzni kezdték. Az ellátás kissé hiányos volt, így
főzéshez való fát úgy szereztek, hogy az alakulat ácsai egy közeli csárda zsindelytetejét és
faszerkezetét bontották el, s bár „a csárdás erősen tiltakozott csúnyául káromkodva", még az
ajtót is elvitték, keretestől. Az ebédből mégsem lett semmi, mert még nem készült el, amikor
tovább kellett indulni. Az éjszakát a szabadban töltötték a katonák, s a rombolás tovább folyt,
mert erősen lehűlt a levegő, így a présházak tetejénél melegedtek a zászlóalj katonái egy szőlő
ben. Másnap csatarendbe állva Szolnok felé indultak, de hamarosan vissza kellett vonulniuk a
Tiszához.205 Az előrenyomuló hadsereg éle (a III. hadtest) ugyanis felfedezte, hogy Nagykő
rös körzetében van az ellenség főereje. Damjanich, hogy a kápolnai csatához hasonló találko
zóharcot elkerüljék, azt tanácsolta, vonuljanak vissza, amit megkönnyített, hogy a császáriak a
közvetlen közelükben végrehajtott hadmozdulatokból semmit sem vettek észre.206 Vetter
előbb Szolnok felé akart kitérni, de végül is engedett a hadtestparancsnokoknak, és elrendelte
a visszavonulást. Az átkelésnél összetorlódtak a csapatok, mert kicsi volt a híd átbocsátóképes
sége. Talán meg is sérülhetett, mert éjszakára lezárták, és nem engedtek át rajta senkit.207 Elég
nagy fejetlenséggel folyt az átkelés. Az ellátás továbbra is elégtelen volt, amit súlyosbított a
rendkívül rossz időjárás is. Cibakháza nem volt alkalmas egy 30 ezer fős hadsereg befogadá
sára, így a szabolcsi honvédeknek még az éjszaka tovább kellett vonulniuk, s végül Mezőtúron
szállásolhattak csak be. A 35 km-es út megtétele az éhes, bőrig ázott és fáradt honvédektől
nem kis teljesítmény volt, de a zászlóalj szelleme kiváló maradt ezekben a napokban is.208
Vetter ekkor korábbi, saját tervét vette elő. Eszerint a főerőknek a gyöngyösi országúton
kell előnyomulniuk, míg a Tisza vonalát csekély erők fedezik. Tiszafüredre rendelte a csapato
kat, hogy itt összpontosítva azokat, megkezdhesse a döntőnek szánt hadműveleteket. Ezekben
némi fennakadást okozott a hadvezetés újabb válsága, amit ezúttal röviden és megrázkódtatás
nélkül tudtak rendezni.209 A magyar csapatok március 29-re Poroszló térségében befejezték
átkelésüket a Tisza jobb partjára. Mozdulataikat megkönnyítette az is, hogy a császári hadveze203 A Közlönybenraárc.19-i keltezéssel jelent meg a rendelet Répásy áthelyezéséről, de már márc. 11-én Dembinski Vetterhez írt
levelében Aulichot említi a II. hadtest parancsnokának, Görgei pedig Klapkához márc. 10-én írt levelében tette ugyanezt. - Gelich, III.
k. 3., 6. és 15. o. A hadtest - melynek addigi többféle elnevezése ekkor változott II. hadtest elnevezéssé, addig Középponti Mozgó
Sereg néven fordult legtöbbször elő - márc. 7-én készített hadrendje még Répásy Mihályt jelöli hadtestparancsnokként. - HL 1848/
49:16/59. így a hadtest parancsnokságát Aulich Lajos tábornok márc. 8. és 10. között vehette át. Mihálka úgy tudja, hogy ez csak
Mezőtúron, márc. 21-én történt meg.
204 Barcsik, 14. o.
205 Mihálka, 61-64. o. Az ellátási problémákra Leiningen is panaszkodott naplójában. - Az aradi vértanúk. I. k. 151. o.
206 Windisch-Grätz is támadó hadműveletre szánta el magát, és Cibakházánál készült átkelni Jellačic csapataival. - Magyarország
hadtörténete I. k. 507. o.
207 Krasznay Péter önéletírása (a szabadságharcra vonatkozó rész) Nyárády Mihály feldolgozásában - Néprajzi Múzeum etimoló
giai adattára: EA 5659. lelt. sz.
208 Mihálka, 65-66. o. és Az aradi vértanúk I. k. 151-152. o. {Leiningen naplójából).
209 Damjanich tábornok súlyosan összetűzött Vetterrel, aki ennek következtében március 28-án megbetegedett. A hadműveletek
ideiglenes vezetését Klapka ezredes látta el, mint megbízott vezérkari főnök, és ő öntötte végleges formába a hadművelet tervét. Gör
gei április l-jén vette át a hadműveletek.vezetését, mint ideiglenes főparancsnok.
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tésnek a március második felében megélénkült magyar hadmozdulatok következtében
fogalma sem volt a főerők elhelyezkedéséről és szándékairól, ezért Cegléd és Hatvan között
védekező állásban várakozott.
A 48. honvéd zászlóalj Mezőtúron néhány napot pihent és kisebb létszámkiegészítést is
kapott.210 A létszám egyébként február végétől folyamatosan nőtt, s ennek során szabolcsi
újoncok is kerültek a zászlóaljhoz. Még Répásy tábornok kérte a vármegyét, hogy az „újoncil
letőségből még hátra levő 191 újonc" kiállítását végezze el, és küldje a zászlóaljhoz. Levele feb
ruár 20-án kelt, s a vármegye március elején (Szemere Bertalan kormánybiztos rendeletére)
Debrecenbe küldte újoncait.211 Debrecenből kapott aztán a zászlóalj 291 főt, s közöttük nagy
valószínűséggel ott voltak a szabolcsi újoncok is, vagy legalább egy részük.212
A zászlóalj létszáma március 21-én 894 fő volt213 és a március 20-án kiadott hadrendi beosz
tás szerint a Hertelendy-hadosztályhoz tartozó, Patay István alezredes parancsnoksága alatti
dandárba került. Ekkor még mindig a zászlóaljhoz tartozott a 188 fős beregi század is.214 A
főparancsnokság menetterve szerint 22-én kellett indulniuk Kisújszállásra, majd, Madaras,
Tiszafüred menetállomásokkal Poroszlóra.215 Március 30-án Erdőtelekre vonult a zászlóalj,
majd Kálón át Visontára. Április l-jén Gyöngyös és Ludas között összpontosítva volt a
magyar fősereg.216
Az egri haditanács ezalatt meghatározta a hadműveletek részletes menetét. A hadművelet
célja a császári fősereg bekerítése és felmorzsolása volt. Ezt úgy akarta elérni a magyar hadveze
tés, hogy az I., II. és III. hadtestekkel Jászberényen, Nagykátán át megkerüli az ellenség jobb
szárnyát és Gödöllőnél a hátába, vagy oldalába kerül. Ezalatt a VII. hadtest Hatvanig nyomul
előre, s ott szilárdan tartja magát a Zagyva vonalánál, míg a megkerülést végző hadtestek el
nem érik céljukat, s akkor közös támadással szétzúzzák a császári fősereget. A hadművelet
sikere a VII. hadtest kitartásán és a megkerülést végző csapatok gyorsaságán múlott.
A 48. honvéd zászlóalj (mint a II. hadtest része) a megkerülő hadműveletben vett részt. A
II. hadtest azonban tartalékul volt szánva a döntő csatára, így a tápióbicskei csatában nem vet
tek részt a szabolcsi honvédek. Április 4-én Nagykátán voltak (itt volt Görgei főhadiszállása),
és a csata következtében ott is maradtak.217
A II. hadtestet április 5-re Tóalmásra rendelték, így az eddig tartalékban álló hadtest a
magyar csapatok vonalának középpontjába került. Görgei tartott attól, hogy a császáriak meg
támadják a Hatvannál elkülönülve álló VII. hadtestet, s Aulichnak kellett volna a támadó
210 Marc. 20-ról, 21-re 37 fővel nőtt a zászlóalj létszáma. HL 1848/49:17/615. és 18/73.
211 SzML IV. B. 102. 1848:38.
212 OL 1848/49. min.-i levéltár H. 81. 4. k.
213 HL 1848/49:18/73.
214 HL 1848/49:17/615. A dandár létszáma 3313 fő volt. A tavaszi hadjáratban a zászlóalj végig ebben a dandárban harcolt, de a
beregi századot a hadműveletek megindulásakor elválasztották a zászlóaljtól.
215 Mihálka, 66. o. és HL 1848/49:17/572. A pihenőidőt, és a rövid menetek szünetét gyakorlatozással töltötték el, valószínűleg
az újoncok kiképzése volt annak a legfőbb oka.
216 Gelich, III. k. 38. o.; Mihálka, 66. o.
217 Klapka vigyázatlansága folytán alakult ki csata Tápióbicskénél, s bár Damjanich végül győzelemre fordította a csata eredmé
nyét, a haditerv lelepleződött. Többé nem volt lehetőség a császáriak hátába kerülni, így némi változtatásra volt szükség a menetintéz
kedéseknél. Windisch-Grätz mindezek ellenére sem tudta a magyarok szándékát, és attól tartott, hogy észak felől kerülik meg, és
Komárom felé támadnak a honvédek. Ezért meggyengítette magát, s Vácra küldte Csorich altábornagy hadosztályát. így a döntő pilla
natban a magyar csapatok oldalán volt erőfölény. - A Feldunai hadtest (mellékletek).
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császáriakat megállítani. A császáriak próbálkoztak is a támadással, de Jellačic csak Jászfénysza
ruig menetelt, mert ott megkapta Windisch-Grätz parancsát a visszatérésre, s ezt 5-én délután
3 óra után teljesítette is. Görgei az ellenséget a Zagyván történő átkeléskor szándékozott meg
támadni, de látva az erődén kísérlet félbehagyását, ezt nem tette. A döntő összecsapás előtt
nem akarta fárasztani a csatadöntő tartalékul szánt II. hadtestet. Csak huszárok zavarták Jellačic
menetét218
Április 6-án a kapott parancsok szerint Gáspár tábornok VII. hadteste Aszódra és Bagra
nyomult, az I. (Klapka) és a III. (Damjanich) hadtestek pedig Isaszeg térségében a Rákos
vonalát igyekeztek elérni a Királyerdőn keresztül. Az erdőből kibontakozva Isaszeg előtt, a
Rákos bal partján keveredtek harcba a visszavonuló Jellačic-had testtel a kora délutáni órákban.
A II. hadtest hajnalban indult Dányra, ahol megállapodott. Görgei ezen a napon nem számí
tott döntő csatára, így - csapataitól és főhadiszállásától elszakadva - Kókán tartózkodott.219
Az először harcba lépett I. hadtest a kezdeti sikerek után kénytelen volt visszavonulni, csa
patai meglehetősen zavarba jöttek. AIII. hadtest ellenben szilárdan kitartott, s amikor Klapka,
rendbeszedve embereit, visszatért a patakhoz, megkezdte támadó előnyomulását. Ekkor érte a
váradan és nagyerejű támadás Damjanich jobbszárnyát,220 így az kénytelen volt megállni és a
Wysocki-hadosztály részei felvették az erdőbe nyomuló ellenséggel a harcot. Klapka hadteste
újból visszavonult, s a csata válságosra fordult a magyarok részéről.
Ezalatt a II. hadtest Dányban csatarendbe állva várakozott. Délután 3 órakor érkezett meg
egy parancsőrtiszt Damjanich szóbeli üzenetével, hogy a hadtest induljon Isaszegre. Mivel a
hadtesttel csak a főparancsnok rendelkezhetett (a döntő csatára tartalékolták), ezért Aulich
nem indult el, de menetkésszé tette azt, és írásbeli utasítást kért. Az ágyúszó erősödésekor úgy
döntött, hogy megindul Isaszeg felé, s a csapatok már mozgásban voltak, amikor megérkezett
Damjanich írásbeli utasítása, és a hadsereg vezérkari főnök (Bayer József ezredes) parancsa.
Görgei már csak a Királyerdő szélén találkozott a hadtesttel, s helybenhagyva Damjanich uta
sításait továbbment átvenni a csata irányítását. A II. hadtest zöme a magyar hadvonal közepén
Klapka visszahúzódása miatt keletkezett rést reteszelte el, s megtámadta Jellačic előnyomuló
katonáit. Mihály őrnagy dandárát azonban, megerősítve a 48. honvéd zászlóaljjal, az egyre
keservesebb küzdelmet folytató Leiningen-dandár támogatására küldték a jobbszárnyra. 221
Görgei terve ekkor az volt, hogy halogató harcot folytat, míg a VII. hadtest meg nem jele
nik az ellenség oldalában, s akkor általános támadással összezúzza azt.222
A megerősített Mihály-dandár délután 6 óra felé érkezett a jobbszárnyra, de először
csak kavarodást okozott. A honvédek a sűrű erdő és az alkonyat miatt nehezen tájékozód
tak, s így a III. hadtest harcoló csapatait, ellenségnek tartva, élénk puskatűz alá vet218 A Feldunai hadtest 134-135., 147. és 150. o.
219 Uo. 153-155. o.
220 Gáspár tábornok VII. hadteste ekkora befejezte előnyomulását, s megállt. Ezt látva, a vele szemben álló - gyengébb - Schlickhadtest egyik hadosztályát (Liechtenstein altábornagy) Isaszeg alá vezényelték, s az támadt a III. hadtest oldalába.
221 Meszéna Ferenc alezredes (a II. hadtest vezérkari főnöke) jelentése nyomán - A Feldunai hadtest 166-168. o. és 104., 105.
mell.
222 A Feldunai hadtest 172. o. Gáspár tábornok azonban nem mozdult, mivel az aznapra kiadott utasításokat teljesítette, s Görgei
sem küldött támadási parancsot. Ugyanilyen esetben elvárható lett volna Gáspártól az öntevékenység, de ennek elmulasztásáért nem
vonható felelősségre, hiszen a kapott parancsokat pontosan teljesítette.
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ték.223 A félreértés gyorsan tisztázódott, mert Görgei (Hegyesi M. és Tóth K. szerint Damja
nich) ott termett, és rendbeszedte a csapatokat. Ezután hosszú és igen véres kézitusában lépés
ről lépésre sikerült kiszorítani Liechtenstein csapatait az erdőből. Ez este 7 óra után követke
zett be, de még 11 óráig folytak a csatározások, amikor is Liechtenstein is követte a már
korábban hátrálni kezdő Jellačic példáját.224
A 48. honvéd zászlóalj katonái kitűnően megálltak a helyüket eddigi legnagyobb csatájuk
ban. Kézitusában verték ki ellenfelüket az erdőből, s ezalatt többen kitüntették magukat. A
zászlóalj két katonáját Aulich tábornok a csata után a III. osztályú katonai érdemrenddel tün
tette ki. Egyikük a már Cibakházánál kitűnt Sipler Lipót őrmester volt. A százada élén küzdött,
amikor egy császári tiszt támadt rá, de ő „bátran nekiugorván, s kardját kezéből kitsavarván
tulajdon kardjával vágta agyon." Ezután a támadó oszlopot is elűzte katonáival. A másik kitün
tetett egy Csöke nevű közhonvéd volt. Ot három császári katona rohanta meg. Egyiket szurőnyával szúrta le, de a szurony eltört. így a másikat fegyvere agyával ütötte agyon úgy, hogy
kettétört a fegyvere. A harmadik támadója ennek láttán elfutott. Csöke ezután a két zsákmá
nyolt fegyverrel jelentkezett századparancsnoka előtt, aki jelentette hőstettét Aulich tábornok
nak. Sipler Lipótot, még a csatatéren, egyúttal hadnaggyá is kinevezte Aulich.225
A győztes csata vesztesége a magyarok részéről 800-1000 fő volt. A 48. honvéd zászlóalj
veszteségére nincs adat.226
A zászlóalj kiváló teljesítményét a parancsnokok is értékelték. Ezt az érdemrendek mellett
Damjanich jelentése is tanúsítja: „Aulich tábornoknak a mi jobboldalunk támogatására érke
zett csapatai az ellenséget olyan nyomással vetette vissza, hogy érezte, miszerint az egész vona
lon vissza kell vonulnia."227
A győztes csapatok a csatatéren éjszakáztak (a falu leégett), hogy másnap újra megtámadják
az ellenséget. A császáriak azonban ezt nem várták be, kiürítették Gödöllőt és április 7-én dél
ben már Kerepes és Cinkota között táboroztak le. A magyar csapatok 11 órára vonultak be
Gödöllőre, ahol a négy hadtest újra egyesült.228 Itt mondott Damjanich tábornok élőszóval is
köszönetet a 48. honvéd zászlóalj hősiességéért, amikor a gödöllői kastély parkjában vonultak
el Kossuth Lajos és a parancsnoki kar előtt. Az esemény így zajlott le: „Damjanich tábornok a
zászlóaljhoz lovagolván e szavakkal üdvözli azt: Őrnagy Űr! Különös örömömre szolgál, hogy
nekem jutott a szerencse Görgei tábornok megbízásából a tegnap kivívott nagy csatában kifej
tett vitézsége s bátorságáért a haza nevében köszönetet szavazni a zászlóaljának. Adja tudtul
ezt a vitézeknek, s mondja meg nekik, hogy megemlékezvén a tegnapi nagy napra, ezután is
hasonló bátorsággal küzdjenek. Isten oltalmazza Önöket, éljen a zászlóalj, éljen a nemzet és
szabadság!"229
223 A Feldunai hadtest 174. o. A zavar nagyságát jelzi, hogy a kiváló 3. honvéd zászlóalj egy része is megfutott a váratlanul és
hátulról kapott tűz hatására - Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki 3. honvéd zászlóalj története. Budapest, 1898. (a továbbiakban: Hegyesi,
A 3. honvéd zászlóalj) 149. o. A balszerencsés sortüzet a 56. zászlóalj adta le, és leginkább a 19- (Schwarzenberg) sorgyalogezred III.
zászlóalja szenvedte meg. - Tóth Károly: Az 56-ik honvéd zászlóalj története 1848-49-ben. Csurgó, 1893. 29. o.
224 A Feldunai hadtest 179. és 182. o., 111. sz. mell.
225 SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t. Sipler hadnagyi rangjának megerősítése a Közlöny 1849. évf. máj. 26-i számában. (Ekkor már
halott volt.) Mihálka Osvald néven szerepelteti emlékirataiban.
226 Breit, Magyarország 1848/49. II. k. 73. o. A császáriak veszteségét különböző forrásokból 600-1500 fő közé teszi Breit,
227 Közli Nagy Kálmán: Damjanich, a forradalmi hadvezér - HK 1954/3-4. sz. 239. o.
228 A Feldunai hadtest 185-186. o.
229 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata.
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A hadművelet azonban a nagy győzelem ellenére sem tudta elérni célját. A császári csapato
kat keményen megverték, de nem döntően, s azok továbbra is ott álltak a főváros előterében.
A gödöllői haditanács új tervet fogadott el, Bayer vezérkari főnök tervét. Ez szintén egy meg
kerülő manőveren alapult, de kockázatosabb volt az előzőnél.
Az I., II. és VII. hadtestekre várt a feladat, hogy Vácnál áttörve az ellenségen, hatalmas
északi kerülőt téve, Léván keresztül felszabadítsák az ostromlott Komáromot. Az ostrom
gyűrű szétzúzásával a császári fősereg hátába kerülhettek a honvédek, ami újra a döntő győze
lem lehetőségét nyújtotta volna. Ez alatt az idő alatt az Asboth hadosztállyal megerősített II.
hadtestnek el kellett hitetnie a császári hadvezetéssel, hogy a magyar főerők Pest előtt állnak,
és támadásra készülnek.
A II. hadtest feladata rendkívül nehéz volt. Ügyességet és kitartást kívánt meg a parancsno
koktól, katonáktól egyaránt. Csak az ellenség folytonos nyugtalanításával lehetett elérni azt,
hogy a hadtestet a magyar főseregnek higgyék. A támadásokat addig kellett folytatni, míg az
ellenség csatarendbe nem fejlődött. Ezután az eredeti állásokba'kellett visszavonulni úgy, hogy
üldözés esetén is helytálljanak a honvédek. Ez fegyelmezett és jól begyakorolt csapatokat igé
nyelt, ami pedig nem volt a hadtest minden egységéről elmondható. A 48. honvéd zászlóalj is
több száz, alig 1 hónapos újonccal rendelkezett. Ennek ellenére Aulich tábornok csapatai kitű
nően megoldották feladatukat. Bátran megtámadták a háromszoros (ápr. 12-től négyszeres)
erőfölényben levő ellenséget, majd a visszavonulás során nagy fegyelemmel hátráltak. Az ere
deti állásaikban szilárdan ellenállva elhitették a jelentős túlerejű ellenséggel azt, hogy vele
egyenrangú csapatok állnak Pest alatt. Windisch-Grätz csak a váci magyar győzelemről érte
sülve (április 12-én) kezdte sejteni, hogy a magyar erők meg akarják kerülni, de a magyar főse
reg állását még mindig Pest előtt hitte.230
A II. hadtest csapatai április 9-én indultak el Gödöllőről, hogy cseppet sem könnyű felada
tuknak eleget tegyenek, és Isaszegen át Cinkotára nyomultak előre. Az előőrsök a Pécel-Csömör vonalon álltak fel. Április 10-én a császári csapatok erőszakos felderítést kíséreltek meg,
amire Jellačič hadtestét jelölték ki. Az ellenség azonban megállt a Rákos partján, s csak egy
lovasdandár nyomult előre, amit könnyen visszavertek a honvédek. Ugyanakkor a VII. had
test csapatai is támadást színleltek Dunakeszi és Fót felől Újpest felé, hogy ezzel is fedezzék a
Vác alatt csatára készülő I. és III. hadtest szándékát.231 Április 11-én újra előrenyomultak a
honvédek, de komolyabb harc csak Asbóth és Ottinger hadosztályai között bontakozott ki.
13-án a császáriak újabb erőszakos felderítésbe kezdtek, ezúttal komolyabb erőkkel. A III.
(Schlick) hadtest Isaszeg felé nyomult. A magyar csapatok harcolva vonultak vissza a Kerepest
környező magaslatokra, ahonnan a tüzérség hatásos tűz alá vette az ellenséget. A császáriak
erre beszüntették az előnyomulásukat, mert csapdától tartottak. 14-én Windisch-Grätz meg
akarta ismételtetni az akciót, de Jellačič túl erősnek ítélte a magyar állásokat és nem mozdult. A
császári fővezérnek több akcióra nem is maradt ideje, mert ezen a napon kapta meg a hírt,
hogy elmozdították, s április 12-e óta Weiden táborszernagy az utóda. Azonnal elutazott a csa
patoktól, s Weiden megérkezéséig Jellačič táborszernagy volt a Pest körül álló császári csa230 Április 12-ig Kmety ezredes közel 5000 fős hadosztálya is részt vett Aulich hadműveleteiben. - A Feldunai hadtest 205.,
208-209. o., 129. mell.
231 A Feldunai hadtest 192-195. o. és 121-122. mell.
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patok főparancsnoka.232 Az új császári vezér nem próbálkozott a honvédsereg ellen támadás
sal, így nem csoda, hogy még 18-án is azt jelentette Weldennek, hogy 20 ezer fős magyar sereg
áll Pest előtt.233 Ezen idő alatt a honvédek többször is megrohanták a császári állasokat, majd
visszahúzódtak. Ennek hibátlan végrehajtása elég nehéz volt, mert „nemcsak az előnyomulni
kezdő csapatokat - kivált ha a lelkesültség vezeti őket előre - nehéz hátrálásra bírni, hanem a
nyomban követő ellen mindinkább fejlődő ereje is veszélyessé válhatik, s csak a legnagyobb
erély s határozott, hideg magatartás eszközölhet kevés veszteséget az ilyen
visszavonulásnál."234
v

A 48. honvéd zászlóalj két alkalommal is csatát vívott ezekben a napokban, ha az apróbb
összetűzéseket leszámítjuk. Második alkalommal (valószínűleg 18-án) egy földsáncot támad
tak meg a szabolcsiak, azt bevették, s Böszörményi László százados honvédéi egy ágyúüteget is
megrohantak, de elfoglalniuk nem sikerült. A rákosmezei csatározásokban kitüntette magát
még a zászlóaljparancsnok, Rakovszky őrnagy, aki meg is sebesült, és Majos Károly hadnagy, a
segédtiszt.235
A zászlóalj veszteségéről nincsenek pontos adataink, de a március 21-i létszámot alapul
véve, a tavaszi hadjárat megkezdése óta legkevesebb 217 fő volt.236 Áldozatuk azonban meg
hozta a várva várt eredményt, mert április 24-én Aulich tábornok honvédéi bevonulhattak
Pestre.237 A pesti nép kivonult a honvédek táborába, hogy üdvözölje, s minden jóval ellássa
felszabadítóit. Borcsik Salamon szavai szerint a honvédek dicsősége s öröme nagyobb volt
„mint a legnagyobb kényúré a koronázási ünnep alatt."238
Az új hadműveleti terv megállapításáig a honvédek a Pest alatti táborukban maradtak. Ez
alatt a 48. honvéd zászlóaljhoz ismét újoncokat oszthattak be, mert április 27-én 727 fő volt a
zászlóalj létszáma, s ez 50 fővel több, mint korábban.239 Április 29-én ünnepélyes keretek
között osztották ki a kitüntetéseket a Rákosmezőn felállított csapatok előtt. Ennek keretében a
39. (Don Miguel) gyalogezred I. zászlóaljának zászlajára is feltűzték a III. osztályú érdemren
det. Ez a zászlóalj egy dandárban küzdött a szabolcsiakkal,240 és az ünnepély végeztével a dan
dár parancsnoka Patay István alezredes mondott lelkesítő szónoklatot „röviden és harcias erő-

232 Breit, Magyarország 1848/49. II. k. 90. o. és A Feldunai hadtest 205. és 209. o., 129. mell.
233 A Feldunai hadtest 225. o. Valójában 10500 fő körül mozgott Aulich csapatainak ereje. - HL 1848/49:51/18. és 24/289.
234

Asbóth, Emlékiratai I. k. 85-86. o.

235 Borcsik, 14. o. Az ágyúüteg megrohanására - A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata, Rakovszky és Majos helytállására SzML IV. B. 103. 3d. 20. t.
236 Mivel még márc. 21. után is nőtt a zászlóalj létszáma, a veszteség tényleges mértéke még ennél is nagyobb volt. - HL 1848/
49:18/73 és 51/18.
237 Weiden a nagysallói csata következtében rájött, hogy mi a magyarok szándéka és elrendelte Pest kiürítését, majd megkezdte
visszavonulását Komárom felé. A magyar csapatok Komárom felszabadítása után kénytelenek voltak több napot a Duna bal partján
tölteni, mert nem épült meg a híd elég gyorsan. így az ápr. 26-i komáromi csatában a visszavonuló császári fősereggel találta szemben
magát Görgei, s bár a honvédek győzelmet arattak, az ellenfélnek ismét sikerült (ezúttal véglegesen) kisiklani a bekerítésből.
238 Borcsik, 15. o.
239 HL 1848/49:51/18. és 24/289.
240 Ennek a zászlóaljnak is egy részét szabolcsiak alkották, mert az ezred toborzási kerületébe beletartozott Szabolcs is. Ezek a
katonák már több év óta szolgáltak, és a honvédsereg egyik kiváló alakulatát alkották.
241 Közlöny 1849. évf. 96. sz. (máj. 4.)
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Ezen a napon indultak el Komáromból az I. és a III. hadtest katonái Buda felé. Az új had
műveleti terv ugyanis Buda elfoglalását tűzte ki célul, mivel a császári hadvezetés a budai várat
megerősítette, és közel 5000 főnyi őrséget hagyott ott Hentzi vezérőrnagy vezetésével.
Az ostromra Görgei főparancsnoksága alatt az L, II., III..hadtest csapatait és Kmety György
ezredes hadosztályát jelölték ki.242 A II. hadtest két hadosztálya május 2-án indult el Aulich
Lajos tábornok vezetésével a budai vár alá. Jelentős kerülőt kellett tenniük, Ráckevénél és
Ercsinél keltek át a Dunán,243 majd május 4-én tábort ütöttek a Gellérthegy mögött, a Duna
partján. Még aznap rohamra indította katonáit Görgei, s a Kmety-hadosztály feladatául jelölte
ki a Vízivárosban húzódó, sánccal megerősített vízvezeték elfoglalását. A 10. honvéd zászlóalj
intézte a rohamot, de a feladat teljesíthetetlen volt, s az erős ellenséges tűzben a roham vérbe
fulladt.244 Ezalatt a II. hadtest szakaszán a 48. honvéd zászlóalj megtévesztő támadást intézett a
vár déli falai ellen, hogy segítse Kmety rohamát.245 A véres veszteségek meggyőzték Görgeit
arról, hogy csak rendszeres ostrommal lehet a várat bevenni, s a csapatok hozzáláttak az
ágyúállások kiépítéséhez, hogy onnan rést törjenek a várfalon. A munka gyorsan haladt, csak
az ostromágyúk hiányoztak, amiket a Görgei és Guyon közötti ellentétek miatt csak hosszas
huzavona után lehetett Buda alatt felállítani.246
Míg az ostrom előkészületei, majd a réstörések folytak, a honvédek gyakorlatoztak, a 48.
honvéd zászlóalj katonái egy, a Nádorkert közelében levő akácosban a létramászást, a létrával
történő rohamozási gyakorolták.247
Éjszakánként kisebb támadásokat hajtottak végre a honvédek a vár ellen, hogy a védők
ellenállását felőröljék az állandó nyugtalanítással, s hogy figyelmüket elaltassák. Erre minden
hadtestből négy század volt kirendelve egy-egy éjjelre.248
A 48. honvéd zászlóalj katonái is részt vettek ilyen akciókban, de legtöbbször a Gellérthe
gyen álló „csillagda" mellett felállított tizenkétfontos üteget fedezték.249 Ezt a feladatot látta el
17-én a zászlóalj 6. százada, amikor a császári tüzéreknek sikerült felgyújtani a csillagásztorony
épületét. A honvédek azonnal az oltáshoz láttak, s a parancsnok,Mikecz Tamás százados har
madmagával berontott az épületbe, majd a tüzet „életveszedelem közt" oltották el.250
Május 16-ra sikerült kisebb rést törni, s Görgei elrendelte az éjszakai rohamot. A 17-re vir
radó éjszakán az I. hadtest csapatai rohamozták a rést, s a II. hadtestnek elterelő támadás volt a
feladata, hogy védőket vonjon, el az I. hadtest támadási sávjából. A támadás sikertelen volt,
mert a rés nem bizonyult járhatónak. A május 18-ra virradó éjjel ezért - a réstörés folytatása
242 A II. hadtestbe osztották be Asbóth Lajos ezredes (12.) hadosztályát is, így a hadtest ekkor három hadosztályból állt, de ebből
Szekulits alezredes hadosztálya a pesti oldalon maradt. - HL 1848/49:24/289.
243 Boraik, 15. o. A kerülőútra - Honvédek Könyve II. k. 66. o. {Jalovieš Gy. jegyzetei) és Vasárnapi Újság 1899. évf. 36. sz. 594.
o. {Beniczky A. följegyzései).
244 A zászlóalj közel 50%-a szabolcsi önkéntes honvédekből állt - Urban, A nemzetőrség 285. o.
245 Mihálka, 69-70. o. Tévesen máj. 3-ra teszi az első támadást.
246 A vezérek közötti ellenségeskedések végigkísérték az egész szabadságharcot, súlyos következményeket okozva. Nem múlt el
hónap súlyos incidensek nélkül, s ezekben Aulich Lajos tábornok kivételével valamennyi jelentős beosztású tábornok érintve volt.
247 Mihálka, 71-72. o. Ezt más csapatok is gyakorolták - Honvédek Könyve II. k. 66. o.
248 Breit, Magyarország 1848/49- II. k. 116. o.
249 Meglehetősen veszélyes feladat volt, mert sí üteget erősen lőtték a vár nagyobb kaliberű ágyúiból. - Vasárnapi Újság 1899. évf.
36. sz. 594. o.
250 Mihálka, 77. o. és SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t. Bár a tüzet sikerült eloltani, az értékes épület később mégis súlyosan megron
gálódott.
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mellett - újból álrohamot rendelt el Görgei, ezúttal hadtestenként két zászlóaljjal.251 Pontosan
nem lehet megállapítani, hogy a 48. honvéd zászlóalj melyik akcióban vett részt, de az egyik
ben biztosan.252 A támadás során egyik osztályát253 Mikecz Tamás százados vezényelte, s
emberei már a faihoz támasztották a létrát, amelyen megindultak felfelé a pusztító puskatűz
ben, amikor visszarendelték a támadókat. Görgei tábornok később a szabolcsiak bátor kitartá
sát „különösen kiemelte", és három közhonvédet, Bojtár Jánost, Batár Mihályt, Szkiba Jánost
pénzjutalomban részesített.254 Büntetésre is sor került, mert a zászlóalj „fenegyereke", Mikecz
Sándor őrmester a 6. századból, május 17-én elhagyta az őrtanyát, s az éjszakát átmulatta vala
melyik kocsmában. Parancsnoka (egyúttal nagybátyja) Mikecz Tamás százados ezért hadbíró
ság elé állította, s csak Apagyi Simon főhadnagy és a század katonáinak kérése mentette meg a
bátor, de fegyelmezetlen fiatal honvéd életét. Rangjától így is megfosztották, s el kellett hagyma csapatat.
A döntő rohamot Görgei május 21. hajnalára tűzte ki. Ezt megelőzően 20-án éjjel 11 órakor
végrehajtották a szokásos áltámadást is, hogy a hajnali roham váratlanul érje a védőket. Az I.
hadtest Máriássy-hadosztálya rohamozta a Fehérvári kapu melletti rést. AII. hadtest a Várkert
felől támadott.256
A 48. honvéd zászlóalj a déli rondella ellen rohamozott 20-án éjjel. A honvédek valószínű
leg nem tudhatták, hogy ez még csak színlelt támadás, mert emberfeletti bátorsággal rohamoz
ták az igen nehéz célpontot. Rövid időn belül súlyos veszteségeket szenvedett a zászlóalj, el
esett az isaszegi csatában kitüntetett Sipler Lipót hadnagy (5. század), halálosan megsebesült
Derzsi József hadnagy (4. század) és a 6. század egyik hadnagya.257 A 6. század 1. szakaszából
elesett négy ember, három pedig megsebesült.258 Látván a hatalmas veszteségeket, a hadtest
parancsnoksága a döntő roham megindulásakor a zászlóaljat a Krisztinavárosi kapuhoz ren
delte. Ez 21-én hajnali 2 óra után következett be. Itt is sok embert vesztett a zászlóalj, de bát
ran rohamoztak a honvédek. Különösen Böszörményi László százados osztálya szenvedett az
erős puskatűztől, s már 49 embert veszített, de a százados lelkesítve honvédéit, a támadók élén
járt, s nem engedte őket hátrálni. Mikecz százados is hasonló bátorsággal, eredményesen
vezette katonáit. Rakovszky őrnagy is katonái élén járt, de még a régi parancsnok, Patay alezre
des is átjött Pestről, volt katonáihoz. (Patay ekkor Pest katonai főparancsnoka volt.)259 Az
altisztek is kitűnően teljesítették feladatukat, így Grósz Antal, Szalóki György, Tatár József,
Jármy Sándor tizedesek, embereik élére állva, a létrákat elsőként állították fel a kapu melletti
falnál.260 A létrák itt is rövideknek bizonyultak, de mégis sikerült bejutniuk a várba. Már vilá251 Brút, Magyarország 1848/49. II. k. 118-119. o.
252 Mihálka máj. 15-re teszi az eseményt, a zászlóalj tábori naplója 17-én és 18-án is ír ugyanarról az eseményről.
253 A gyalogzászlóaljak osztályai 2 századból álltak, tehát 3 osztály alkotott egy zászlóaljat. Szabályszerű létszáma megközelítette
a 400 főt, ekkor azonban - amint az a létszámjelentésekből kikövetkeztethető - aligha volt 250 embernél több a 48. honvéd zászlóalj
egy-egy osztályában.
254 SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t.
255 Mibálka, 11-1%. o.
256 Breit, Magyarország 1848/49. II. k. 120-122. o.
257 Mihálka Jankovichnak ismeri a hadnagy nevét, de ilyen nevű tiszt nem szerepelt a zászlóaljban. - Mihálka, 83-84. o.
258 Ha hasonló volt a többi szakasz vesztesége is, úgy közel 150 ember lehetett itt a zászlóalj vesztesége. A rondellához a rövid lét
rák miatt nem férhettek hozzá.
259 1848-49. Történelmi Lapok II. évi." 116. o. (1893.) A zászlóaljparancsnok alól lovát is kilőtték - SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t.
260 SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t.
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gosodott, amikor az ellenség tüzelése közben sikerült a börtön rácsait leverni és bejutni a bás
tyán belülre. Az ott levő magyar és olasz foglyok is segítették a honvédek bejutását, akik pus
katussal zúzták szét a börtönajtókat, s 4 óra tájban benyomultak a várba.
Ekkor már az I. hadtest több zászlóalja is bejutott a Fehérvári kapu melletti résen, és a III.
hadtest is betört a Bécsi kapunál. Az utcákon és a falak mellvédjein, az ágyúállások körül, véres
közelharc tombolt. A 48. honvéd zászlóalj katonái a rondellát, ami az eredetileg kijelölt cél
volt, rövid harc után belülről foglalták el. Ezután kisebb osztagokban siettek az elszigetelten,
de még szívósan védekező ellenséges csoportok felszámolására, miközben a házakba behúzó
dott császári katonák erősen lőtték őket. Részt vettek a fegyvertár mellett küzdő és az utolsó
emberig kitartó horvát határőrcsapat megsemmisítésében, végül a harcot a Fehérvári és a
Krisztinavárosi kapu között levő „tüzérlak" elleni rohammal fejezték be. Itt is szuronyharcra
került sor, de az ellenállást hamar leverték, s zsákmányoltak a harcban egy zászlót is a honvé
dek, amit darabokra téptek, és a győzelem emlékére elraktak a legvitézebbek. Reggel 7 órára
fejezték be harcukat Budán a szabolcsi honvédek.261
A 48. honvéd zászlóaljjal jutott be a várba Asbóth Lajos ezredes is, aki a hadtest ostromcsa
patait vezette. Több szakaszt is küldött a magukat megadó tisztek, és legénység összegyűjté
sére. Ezek közül Szunyogh Manó hadnagy emberei (a Krasznay főhadnagy parancsnoksága
alatti századból) találtak rá a halálosan megsebesült Hentzi vezérőrnagyra, akit a parancsnoki
épületbe szállítottak.262
A császári katonákat támogató egyes budai polgárok lövöldözésén és súlyos veszteségeiken
felbőszülve a honvédek fosztogatni kezdték a házakat, s azt „a befurakodott budapesti csőcse
lék nép is nagyban űzte". Emiatt kisebb incidensek is történtek.263 A rablás megszüntetésére
Böszörményi százados századát küldték ki, aki feladatát elvégezve Görgei „teljes megelégedé
sét nyerte meg".264 A hadipénztárt őrző három tisztet Mikecz százados tartóztatta le, s egyik
szakasza vitte a pénztárt Apagyi főhadnagy vezetésével a svábhegyi főhadiszállásra.265
Az ostrom utáni napon osztotta ki Görgei a kitüntetéseket, amelyekből szép számmal jutott
a zászlóaljnak is. III. osztályú katonai érdemrendet kapott a zászlóaljparancsnok, Rakovszky
Samu őrnagy, Mikecz Tamás és Böszörményi László százados. Ez utóbbiról a zászlóalj naplójá
ban ez áll: „Ezen egyén majd minden csatabeli viseletéért egy-egy érdemjelre méltatható."
Ugyanezt a kitüntetést kapta a halálosan sebesült segédtiszt, Majos Károly, akit még a csataté
ren főhadnaggyá léptettek elő, és a szintén halálos sebet kapott Derzsi József és Debreczeni
Ignácz hadnagy. III. osztályú érdemrendet tűztek a mellére Szomjasy István hadnagynak,
Grósz Antal (Grausz Ignác), Szalóki György, Tatár József, Jármy Sándor (Ferenc) tizedesek
nek. A 17-i rohamnál kitűnt Bojtár, Batár és Szkiba közhonvédeken kívül Czincz Albert,

261 Mihálka, 84-90. o.
262 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata. Sok császári katona életét annak köszönhette, hogy a „48-dik zászlóalj által a főőrhely előtti téren képezett négyszögbe vétetvén föl, megmentettek". Görgei ugyanis az őrség felkoncolását helyezte kilátásba, ha Hentzi
nem adja fel a várat, s ennek nyomán a roham előtt a honvédek azt a parancsot kapták, hogy nem kell foglyot ejteni. - Asbóth, Emlék
iratai I. k. 24-25. o. A fogoly tisztek őrzését Krasznay százada látta el (a zászlóalj 4. százada).
263 A tisztek már a roham alatt kihirdették a „szabad rablást", amikor úgy tapasztalták, hogy a polgárházakból is lövik őket Mihálka, 94. o.
264 SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t.
265 Mihálka, 94. o.
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Sörley Endre tizedesek és Danczinger Mór, Kardos János, Horváth József, Bodnár György
közhonvédek kaptak pénzjutalmat a 21-i rohamnál nyújtott teljesítményükért.266
A kitüntetési ünnepségre május 22-én került sor. Görgei délelőttre rendelte föl a kitüntetet
teket és a zászlóaljak díszelgő különítményeit a Várba, akik hálaadó istentiszteleten, majd
díszebéden vettek részt. Délután 2 órakor sorakoztak fel a Dísz-téren, s miközben a „banda" a
Rákóczi-indulót és a Marseillaise-t játszotta, a főparancsnok sorra feltűzte a kitüntetéseket.267
A 48. honvéd zászlóalj vesztesége meglehetősen nagy volt. Pontos adataink nincsenek,
illetve túlzottnak tűnnek. Krasznay Gábor szerint a tiszteken (Majos, Sipler, Kiss, Derzsi,
Debreczeni) kívül 7 halott és 273 sebesült volt a veszteségük.268 A Közlöny 676 sebesült nevét
tette közzé, ezek azonban csak azok, akiket a főváros kórházaiban ápoltak, holott magánházak
nál és a fővároson kívül is számos sebesültet, köztük szabolcsiakat is gondoztak. A Közlöny
névsorában a 48. honvéd zászlóalj 31 katonáját találhatjuk meg. Ezek: Majos Károly főhadnagy
(Magos néven) - aki rövidesen bele is halt sérüléseibe -, Siger István őrmester, Bátoni Mihály,
Bosse Ferenc, Ettél János, Fazekas János, Felisz György, Gálán Károly, Hende Ferenc,
Hunyady Ádám, Ivó Ábrahám, Kalai (Kállai?) István, Mátyás János, Moldvány Ferenc, Nagy
Miklós, Nyíri Ferenc, Plorentzky János, Prill Péter, Rátz Bálint, Rocskó Miklós, Sebük
(Sebők?) Jeremiás, Stenner János, Steiba János, Sorba András, Tamás György, Tóth Ferenc,
Vajon József, Varódi András, Végh Imre, Vidovitz László, Zapka András közhonvédek.269
Annyi mindenesetre biztos, hogy jelentősen csökkent a zászlóalj létszáma, bár később a felgyó
gyult sebesültek közül sokan visszatértek. A hősi halottak eltemetése 23-án történt meg, a
legendás bátorságú Földváry alezredes vezényletével. Katonai pompával, egy dandár díszelgése
mellett történt a szomorú esemény. 7
Ezt követően a 48. honvéd zászlóaljt Pestre vezényelték, ahol négy napi pihenőt kapott. A
csapatok nagy része a budai oldalon maradt, így gyanítható, hogy a kedvezményben szerepe
volt a városparancsnok Pataynak is.271 A győzelemittas - és megfáradt - honvédeket a pestiek
tomboló örömmel fogadták. Május 25-én például „népünnepélyt" rendeztek a Városligetben,
este pedig a honvédek számára ingyenes előadást rendeztek a Nemzeti Színházban.272
A tavaszi hadjárat fényes győzelmeket hozott, s ezekből a 48. honvéd zászlóalj derekasan
kivette a részét. A kitűzött célt azonban a honvédsereg nem tudta elérni. Bár az ország ünne
pelt, s a hadjárat csúcspontjának értékelte Buda bevételét (valóban nagy győzelem volt, 4000
foglyot, nagy. mennyiségű fegyvert, lőszert eredményezett), az egyúttal hatalmas katonai
266 SzML IV. B. 103. 3. d. 20. t. A III. osztályú katonai érdmrendet bármilyen rangú katona megkaphatta. A kitüntetésről szóló
rendelet szerint a személyes bátorságért szolgált jutalmul. „Az illető egyének által véghezvitt ollyas haditettek után járulandó, melyek
egyéni feláldozással és veszedelemmel összekötvék, szóval oly tettek, melyek általánosan el vannak hős tetteknek ismerve a katonai
életben." - Közlöny 1849. évf. 42. sz. (márc. 2.).
267 Hegyest, A 3. honvéd zászlóalj 229-230. o.
268 A 48-ik Honvéd-Zászlóalj történeti vázlata. Asbóth szerint a II. hadtest vesztesége 167 halott, 221 sebesült volt (i. m. I. k.
25. o.). Az összes veszteséget 427 halottban és 691 sebesültben adta meg.
269 Közlöny 1849. évf. 141. sz. (jún. 26.). Ebből megállapítható, hogy a legnagyobb veszteséget a rést támadó 28., 44., 47. honvéd
zászlóalj (a Driquet-dandár) a Bécsi-kaput támadó 3. és a Krisztinavárosi-kaput támadó 48. honvéd zászlóalj szenvedte.
270 Mihálka,

101. o.

271 Uo. 101-103. o. A 6. század 1. szakasza például a Pilvax-kávéház emeletén szállásolt be.
272 Hazánk VIII. 207. o.
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hiba is volt. Az egy hónap elvesztegetett idő végzetesnek bizonyult a szabadságharc számára.
A felelősség megállapítása nem e munka feladata, annyi azonban bizonyos, hogy az a politikai
és a katonai vezetést egyaránt terhelte.
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MŰHELY
HERMANN RÓBERT

FRIDECZKY LAJOS EMLÉKIRATAIRÓL
Varga János: Középszinten a történelemben.
Frideczky Lajos memoárja
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, 14.
(Salgótarján, 1988. 84. o.)

1848-49 kutatója látszólag könnyű helyzetben van például a középkor kutatóival szemben, hiszen a kortársak olyan
nagy számú emlékiratot és naplót hagytak hátra, hogy a kor történetének rekonstruálásához szinte nem kell más, mint
e naplók és memoárok állításait megfelelő sorrendbe rakni, az esetleges hézagokat pedig kitölteni a fölös számú iratok
valamelyikével. Ha azonban valaki jobban elmélyed a korszak kutatásában, kénytelen ráébredni arra, hogy ugyanarról
az eseményről a kortársak homlokegyenest ellenkező módon számolnak be, illetve egyöntetűen hallgatnak róla. Elég
az előbbire olyan példákat hoznunk, mint Görgei és Kossuth négyszemközti beszélgetései, a függetlenség deklarálását
megelőző zárt ülés, vagy a végnapok története; az utóbbira pedig említhetjük az 1849-es minisztertanácsok többségét,
vagy a Buda ostromát megelőző haditanácsot.
A katonák mellett viszonylag nagy számú feljegyzést hagytak hátra a politikusok is. Ám a legfontosabb szereplők
egy része soha nem írta (Kossuth, Deák, Eötvös), illetve nem írhatta meg (Batthyány) emlékiratait. Volt olyan sze
replő, akinek csupán töredékeket ismerünk emlékezéseiből (Madarász László), volt akiről tudjuk, hogy 1849 januárjá
tól előbb emlékiratot, majd naplót írt „a vésztellyes 9 holnapoknak" történetéről.1 S volt olyan is, aki bár hagyott hátra
emlékiratokat, vagy afféle félmemoár-félszintézist, de ezt csak az utókor bosszantására tette; mert vagy össze-vissza
hazudozott ('Szemere Bertalan), vagy arra sem emlékezett, amiben kulcsszerepet játszott (Horváth Mihály), vagy kor
társai már megjelent emlékiratait és az 1848-49-es napilapokat kompilálta minden éleselméjűség nélkül (Madarász
József). S ehhez az aránytalansághoz járult még az is, hogy a fennmaradt emlékiratok íróinak pártállás szerinti megosz
lása nem tükrözi a tényleges korabeli erőviszonyokat. így az úgynevezett békepárti szerzők részéről viszonylag nagy
számú naplóval, véd- és emlékirattal rendelkezünk (Hunfalvy Pál, Kemény Zsigmond, Kovács Lajos, Kazinczy
Gábor, Pálffy János, Jókai Mór s bizonyos mértékig Mészáros Lázár), olyannyira, hogy e csoport kialakulását, céljait és
történetét viszonylag könnyen rekonstruálhatjuk; ugyanakkor a radikálisok részéről meg kell elégednünk a magányos
Táncsics szűkszavú megjegyzéseivel, Madarász József sugárzóan buta memoárjával, Madarász László önismétlő refle
xióival és Irányi Dániel kompilatív, mindössze néhány személyes momentummal kiegészített összefoglaló munkájával.
Igazából a középpártból sem rendelkezünk túl sok memoárral, itt azonban jóval több használható emlékiratot találunk;
elég itt utalni Vukovics Sebő, Ludvigh János, Szárazberky Nagy József emlékirataira; minden regényességük ellenére is
érdekesek Jósika Miklós munkái, illetve Batthyány Kázmér töredékesen, átdolgozásban fennmaradt jellemrajzai. így
aztán a korszak kutatója mindig örül, ha egy-egy újabb, korábban nem ismert emlékezés vagy napló bukkan fel; hiszen
minden esetben arra nyújt reményt, hogy valami újat, eddig ismeredent tudhat meg belőle a nagy év eseményeiről.2
1 Madarász emlékiratainak részleteit 1. az Új Világ c. amerikai magyar folyóirat 1905. évfolyamában és Magyar Országos Levéltár (a
továbbiakban OL) R 131. Madarász László emlékiratai. Csány emlékiratára és naplójára 1. Kossuth Lajos összes munkái (továbbiakban
KLÖM) (S. a. r. Barta István) XIV. k. Bp., 1953. 42. o. és Jókai Mór: Életem legszomorúbb napjai. In:J. M.: Cikkek és beszédek. VI. k.
(S. a. r. Láng József, Rigó László és Kerényi Ferenc) 40. o.
2 A negyvennyolcas emlékiratirodalom két, kritikainak nemigen nevezhető summázata: Kacziány Géza: A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Bp., 1917. és Nagy Márta: Az 1848-1849-es emigráció memoire irodalma. Bp., 1936. Fontos, és nemcsak a kato
nai emlékiratokra használható munka: Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés és története. Bp., 1936. Az említett politikusi emlékiratokra 1.
különösen ennek VI. fejezetét.
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Frideczky Lajos nógrádi képviselő emlékirata a közelmúltban került az Országos Levéltár birtokába. Az AdorjánSzeleczky-család levéltárában található három fogalmazati példány alapján Varga János rekonstruálta az emlékiratok
lehető legrészletesebb, és információkban leggazdagabb szövegét. Ezt a - filológusokat megszégyenítő gondossággal
„helyreállított" szöveget aztán részletes bevezető tanulmány és szinte minden részletre kiterjedően alapos jegyzetanyag
kíséretében adta közre. Ez a munka pedig minden szempontból rászolgál arra a várakozásra, amellyel az olvasó kezébe
veszi ezt a vékonyka, de annál gazdagabb tartalmú kötetet.
Frideczky Lajos nem tartozott korának jelentős személyiségei közé. 1848 előtt Nógrád megye főjegyzője, 1848-49ben országgyűlési képviselője volt. A szabadságharc leverése után őt is perbe fogták, de már 1850 nyarán felmentették.
Ezután visszavonult családi birtokára. 1861-ben ismét országgyűlési képviselő, 1867 után pedig előbb Nógrád megye
alispánja, majd a balassagyarmati törvényszék elnöke. 1889-ben nyugdíjba vonult, s 1903-ban érte a halál.
Emlékiratainak írásához 1891-ben fogott, földije, az egyik legnagyobb magyar genealógus, Nagy Iván biztatására.
Viszonylag röviden ír benne ifjúkoráról és reformkori szerepléséről, annál részletesebben 1848-49-ről, az ellene folyta
tott hadbírósági eljárásról, az 186l-es országgyűlésről s saját 1867 utáni működéséről. Tevékenységének mindazon
mozzanatait pedig, amelyekre az emlékiratokban Frideczky nem tér ki, Varga János rekonstruálta ;A »Szabálytalan
emlékirat« szerzője" c. bevezető tanulmányában. Összegző megállapításai szerint Frideczky „kiváló közigazgatási szak
ember" volt megyei szinten, „és ugyancsak megyei szinttel mérhető mérsékelt politikus". Soha nem engedte magát
elragadtatni a körülmények által. 1848 előtt a konzervatív politika végrehajtója, de nem feltétlen kiszolgálója, 1848-ban
a mérsékeltebb liberálisok egyike, 1861-ben a Felirati Párt tagja. „Funkciói bármelyikében a mérséklet embere maradt,
aki az éppen létező hatalommal önszántából soha nem húzott ujjat, a területi autonómia elvéhez viszont következete
sen ragaszkodott." Egy típus jellegzetes képviselője tehát, aki „nem volt ugyan fogyatékosságok híján, de mindennapi
munkáját panaszra okot nem adó módon látta el. Azé az igazgatási apparátusé, amely nemcsak hozzátartozik történel
münkhöz, de amelynek jó vagy rossz tevékenysége nélkül nincs történelem". Illik tehát reá az az epigramma, amely a
Madách Imre, Szontágh Pál és Pulszky Ferenc által összeállított Nógrádi Képcsarnok c. gyűjteményben található:
„Orgona vagy, szeled úgy zúg, mint a tereskei kántor / Ver majd Rákóczit, majd meg a bécsi danát".
Frideczky 1893-ban, tehát viszonylag későn fogott emlékiratai megírásához; nem csak Kemény Zsigmond és
Kazinczy Gábor hadbírósági védőirataihoz képest, de azokhoz az 1880-as években írott, s historizálástól nem mentes
emlékiratokhoz képest is, amelyek Kossuth „Irataim az emigrációból" c. munkája II. kötetének megjelenését követően
a volt békepártiak és a volt radikálisok vitájának részeiként láttak napvilágot. Frideczkynek tehát bőven állottak rendel
kezésére effajta „emlékeztetők"; ám úgy tűnik, hogy ezek nem nagyon befolyásolták emlékezései megírásakor. Talán
forgatta Kemény Zsigmond Beksics Gusztáv által közzétett védőiratát, Kovács Lajos tanulmányát az 1848 szeptemberi
napokról s Görgey István háromkötetes munkáját; de szövegszerűen ezek hatása sem nagyon mutatható ki.
Frideczky, mint ez Varga János kitűnő bevezető tanulmányából is kiderül, nem tartozott az országgyűlés aktív tagjai
közé. Általában a többséggel szavazott, a név szerinti szavazásokon gyakran meg sem jelent. 1848-as követi működése
idejéről két nevezetes eseményről számol be; Lamberg 1848. szeptember 28-i meggyilkolásának eddig ismeretlen rész
leteiről, illetve a korona 1848. december 18-i megvizsgálásáról. 1848 december elején ugyanis elterjedt a hír, hogy a
korona eltűnt. A december 2-i uralkodóváltozás miatt az az aggodalom keletkezett, hogy az ellopott koronával Ferenc
Józsefet magyar királlyá koronázzák. Az országgyűlés által kiküldött bizottság ezek után megvizsgálta a koronát, s
jelentette a Háznak, hogy a koronázási ékszerek hiánytalanul megvannak; e küldöttségnek volt tagja Frideczky is.
Érdemes még megjegyezni, hogy Kossuth már 1848. november 29-én intézkedett a korona megvizsgálásáról és hogy
1848. december 18-án Perczel Mór, a Mura-melléki hadtest parancsnoka azért mondta fontosnak Sopron megóvását,
„hogy gyanakodok, mikint ott egypár honáruló összegyűjtetvén, az ellopott koronával, mert ezt is gyanítom, az ifjonc
magát megkoronáztatja".5

3 Varga János: Középszinten a történelemben. Frideczky Lajos memoárja. Salgótarján, 1988. 25-26. o. (a továbbiakban: Varga-Frideczky)
*
4 Madách Imre összes művei. (S. a. r. Halász Gábor) Bp., 1942. II. k. 1185. o. A tereskei kántor Huszár Károlyt, a nógrádi konzerva
tívok vezetőjét jelöli.
5 Kossuth utasítását 1. KLÖM XV. Bp., 1955. 871. o. Perczel levelének másolata. OL R. 90. I. Kossuth Lajos iratainak időrendi
sorozata. 468.
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Frideczky 1848. december 31. után, amint erre Varga János is kitűnően rámutat, valószínűleg a soha viszont nem
látás reményében hagyta el az országgyűlést, s utazott el szűkebb pátriája, Nógrád megye felé. Vácott, ahol szüleit volt
meglátogatni, azonban találkozott Danielisz János ezredessel, Görgei főintendánsával. Danielisz arra kapacitálta Frideczkyt, hogy „sok szolgálatot tehetne" a seregnek, mire Frideczky azt felelte, „nekem Debrecenbe kell mennem".
Danielisz azonban felhívta Görgei figyelmét Frideczkyre, mire a tábornok magához hívatta a képviselőt, s felszólította,
hogy támogassa őt a hadsereg ellátásában és felszerelésében. Feladatául azt tűzte ki, hogy foglalja le a hadsereg útjába
eső vármegyei és városi hadi-, só- ill. egyéb kincstári pénztárakat; az így nyert összegeket pedig használja fel ruhaneműek beszerzésére és készíttetésére. Frideczky az ajánlatot elfogadta azzal, hogy Görgei 'értesítse megbízatásáról az
országgyűlést és az OHB-t és rendeljen mellé egy honvédtisztet. Görgei mindkét kérésnek eleget tett. A megbízatásról
még aznap értesítette az OHB-t, amely ezt be is jelentette a képviselőháznak. Frideczky megbízatásának tényleges cél
ját azonban nem; pontosabban egy ugyanezen a napon Csány Lászlóhoz intézett levelében írta meg. Eszerint „A tér,
mely a feldunai hadsereg és az Országos Honvédelmi Bizottmány közt eddigelé volt, foganatba vett legújabb intézke
dések által nagyon is hosszúra nyújtatott, s engem kettőztetett figyelemre és óvatos eljárásra utal, annál is inkább,
mivel a jövővel elszántan akarván szembeszállani, legalább a pénz dolgában semmi eventualitások által meglepetni
nem akarok. - Ennek elkerülésére a választandó út előttem kétes sem lévén, elhatároztam, hogy a hadjárásom útjába
mindkét oldalról elérhetőleg eső közpénztárakat egy általam máris kinevezett s működéseit nyomban megkezdendő
vegyes bizottmány közbejövetelével magamhoz húzzam, a hadsereg minden jövendője biztosításául, s ezen elvből
kiindulva magukra a bányavárosokra kiterjeszteni eljárásomat, sőt, az Országos Pénzverő Házra tenni kezemet, mit
mindazáltal úgy kívánok foganatba venni, hogy magamat az országos hatalom csak kifolyásának tekintvén, mindaddig
míg a hadsereg, tekintőleg a hadműködési pénztár az Országos Honvédelmi Bizottmány által szükségei idomában kielégítőleg fizetési eszközzel fedezve leend, a magamhoz vont országos pénztárakban találtató összegek az Országos
Pénzverő Intézettel együtt csak letéteményül szolgáljon, s csak akkor fordíttassék valóságos használatra, ha váradanul
minden egyéb segélypénzforrások elapadnának. Ugyanezért ezek továbbá is az Országos Honvédelmi Bizottmány telj
hatalmú rendelkezése alá állítva maradván, erősen hinni okom van, hogy e részbeni már megkezdett eljárásomat az
Országos Honvédelmi Bizottmány nemcsak célszerűnek elismerni, s abban továbbá támogatni, hanem saját hozzájáru
lásával az ügyet tekintve, felkarolni fogja."
Kossuth a megbízatást a képviselőház január 9-i ülésében jelentette be; s bár tudott a Csánynak írott levél tartalmá
ról, teljesen érthető módon nem kapcsolta össze a két levélben foglalt információkat. így aztán, ahogy erre Varga János
rámutat, a Kossuth által adott ismertetés nem fedte Görgei jelentését, a képviselőházi jegyzőkönyv pedig Kossuth
beszédét.
Itt azonban egy-két ponton vitába szállnék a bevezető tanulmány állításaival.
1. Nem tartom valószínűnek azt, hogy Frideczky azért fogadta volna el Görgeitől a megbízást, mert felsejlett előtte a
Görgei által felakasztott gróf Zichy Ödön sorsa, illetve mert az osztrákokénál inkább félt Görgei haragjától. Egyrészt
Frideczky nem vitt magával cs. kir. kiáltványokat és nem vállalt futárszolgálatot a cs. kir. csapatoknak; s Görgeinek
nem volt passziója az akasztás. Emellett Frideczkyt, mint képviselőt, mentelmi jog illette meg. Szerintem valószínűbb,
hogy Frideczky tisztán felismerte, Görgei táborában nagyobb biztonságban lehet, mint akár a kormányzat új székhe
lyén, Debrecenben, akár családi birtokán, Tereskén.
2. Kossuth nyilvánvalóan félreértette azt, amit Görgei január 5-én Vácról Frideczky megbízásáról írt az OHB-nak.
Kossuth válaszának ezen kitétele: „Ami a polgári biztost illeti, azt majd én fogom meghatározni, hogy ki legyen,
mihelyt Önnek első jelentését veszem..." nemcsak arra mutat egyértelműen, hogy Kossuth „Frideczkyt nem tartotta
alkalmasnak (megbízhatónak?) arra, hogy Görgei tábornok kormánybiztosa legyen"; hanem arra is, hogy attól félt,
Görgei önhatalmúlag fogja kinevezni saját táborának kormánybiztosát, (s ez talán éppen Frideczky lesz) hiszen Csány
nak a január 2-i haditanács utáni lemondása miatt a feldunai hadtest egyelőre kormánybiztos nélkül volt; Perczel Mór
tábornok pedig éppen az említett haditanácson állt elő azzal a javaslattal, hogy minden tábornok maga legyen saját
seregének kormánybiztosa.7
6 Varga-Frideczky: 16-17. és 41-42. o. Görgeinek az OHB-hoz intézett jelentését közli még: Tragor Ignác: Vácz története 1848-49ben. Vác, 1908. 86. o. A Csányhoz írott levél: OL H 103. Csány László kormánybiztos iratai. 14. doboz. Vegyes iratok. Idézi: Barta Ist
ván: Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. Hadtörténelmi Közlemények, 1955 (a továbbiakban: HK) 90. o. és Hermann
Róbert: Görgei Artúr váci nyilatkozata. HK 1988. 258-259. o.
7 Kossuth a Csánynak írott levélről: KLOM XIV. 83. o. A továbbiakra Varga-Frideczky: 17-18. o. Perczel javaslatára 1. Barta: i. m.
37. o.
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A következő olyan kérdés, amelyre nézve az emlékirat sok új információt nyújt, a váci nyilatkozat keletkezéstörté
nete. Magam ugyan használtam Frideczky emlékezéseinek egy rövidebb változatát a Vácott történtek leírásánál, de az a
szöveg Frideczkynek a váci nyilatkozatról írott sorait nem tartalmazza. Az emlékirat ugyanis nagyban hozzásegít a nyi
latkozat gyakran vitatott második és negyedik pontjának értelmezéséhez. A második pont szerint a feldunai hadtest
„nem kisebb határozottsággal azonban fel fog lépni mindazok ellen, kik az ország belsejében az alkotmányos királysá
got idő előtti köztársasági izgatásokkal felforgatni megkísértenék". Ezzel kapcsolatban mind Görgei Artúr, mind István
meglehetősen bonyolult magyarázatot adnak emlékirataikban. Ezek lényege az, hogy a hadsereg tisztikara egy köztár
sasági fordulattól félt, s erre akart előre vétót mondani; illetve, hogy a királlyá koronázadan császár és az alkotmányos
királyságot képviselő Országos Honvédelmi Bizottmány közül az utóbbi látszott közelebb állni a köztársasághoz, s a
republikanizmus a tisztikar számára egyértelműen kerülendő volt, mert saját esküjét szegte volna meg akkor, ha egy
ilyen fordulat bekövetkezik.
Frideczky szerint e pontot az magyarázza, hogy Perczel táborából olyan hír érkezett, „hogy ott a köztársasági (res
publika) mozgalmak mutatkoznak". A második pont tehát erre utalt volna. Hogy ez az értelmezési lehetőség elképzel
hető, erre több tényező mutat. Stuller Ferenc, Kossuth titkára pl. január 2-án azt jelentette Kossuthnak: „Az ország
gyűlésnek és kormánynak inneni elvonulása kimondhatadan ingerültséget szült; itt-ott ismét indítványozgatják a telj
hatalmú diktátor választását". Egy ilyen értelmezésbe beleillett Perczel már említett javaslata a tábornokok kormánybiz
tosi kinevezéséről. Perczelről pedig köztudomású volt, hogy tüzes republikánus, s mivel nyugat felől az ő hadteste
fedezte Debrecent, elképzelhetőnek látszhatott, hogy esetleg diktátorként a köztársaság kikiáltására kényszeríti a Deb
recenbe szorult országgyűlést és OHB-t. És hogy a tábornoktól, illetve tisztikarának egy részétől talán nem volt idegen
egy ilyen gondolat, azt bizonyítja, hogy Perczel január 9-én vagy 10-én igen erős hangú levélben szétűzéssel fenyegette
az OHB-t és az országgyűlést, és azzal, hogy tisztikarának egy része Törökszentmiklóson indítványozta Perczel diktá
torrá kikiáltását.8
A nyilatkozat negyedik pontja szerint „A feldunai hadsereg szem előtt tartva Magyarhon alkotmányára letett esküjét
s a katonai becsületet, tökéletesen tudja, mit akar s mit kell tennie; - kinyilatkoztatja, miképp az ellenségbeli bármily
alkudozásnak eredményét csak úgy fogja elismerni, ha ezen alkudozás egyrészt Magyarország azon alkotmányformáját,
melyre a hadsereg megesküdött, másrészt pedig magának a hadseregnek katonai becsületét biztosítandja". Mint erre
korábban már Bona Gábor s jómagam utaltunk, ez a pont nem az ellenséggel való tárgyalásra foglal magába felkínálkozást, hanem az országgyűlés által december 31-én Windisch-Grätz táborába küldött követségre vonatkozik. E pont
ban tehát a feldunai hadtest tisztikara tiltakozott a 48-as alkotmány esetíeges feladása, illetve a hadsereg „bőrére" tör
ténő békekötés ellen. Ezt az értelmezést támasztja alá Frideczky emlékirata is. Eszerint „Elkedvedenítette, lehet mon
dani lelkükben felháborodást okozott a tisztikarnál az országgyűlés békeküldöttségének Windisch-Grätz herceghez
menesztése, főleg hogy ennek eredményéről a vezénylet értesítve nem volt". Végül a nyilatkozatot bevezető napipa
rancs és a nyilatkozatnak az OHB elleni kirohanásait azzal magyarázza, hogy „ez atisztikarkívánsága volt"; ez pedig
szintén megerősíti azt az értelmezést, amit Bona Gábor s jómagam fejtettünk ki.9
Érdekes az, amit Frideczky a nyilatkozat magyar szövegének szerzőségéről ír. Eszerint „Görgey közölve velem nyi
latkozatának tartalmát, felkért annak pontonként magyar nyelven megfogalmazására". Varga János a bevezető tanul
mány 54. jegyzetében utal a nyilatkozat szövegének a Görgey-család levéltárában található, Frideczky által sajátkezűleg
írott impurumára. E hivatkozással egyetlen probléma van; a Görgey-család levéltárának megjelölt helyén az említett
impurum nem található. Ezt annál bátrabban merem állítani, mert az elmúlt öt évben legalább négyszer láttam az emlí
tett fasciculust. A napiparancs magyar nyelvű szövegének kőnyomatos példánya viszont nem Frideczky kézírása. S

8 A váci nyilatkozat idézett pontjait I. Görget Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. (S. a. r. Katona
Tamás) Bp., 1988. I. k. 290-291. o. Görgei magyarázatát 1. uo. 281-284. o. Görgey István magyarázatát 1. 1848 és 1849-ből. Élmények és
benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. Bp., 1885. I. k. 132-133. o. Frideczky értelmezése:
Varga-Frideczky: 42. és 45. o. Stuller levele: OL H 2. Kossuth Polizei Akten 574. (a továbbiakban: KPA). Perczel levelére és diktátorrá
kikiáltásának szándékára 1. Hermann Róbert: Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában. HK 1986. 318-322.
9 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. 2. kiad. Bp., 1987. 28. o. és uő: Szabadságharc 1848-49ben. In: (Liptai Ervin főszerk., Borús József szerk.:) Magyarország hadtörténete. I. k. Bp., 1985. 490. o. és Hermann Róbert: Görgei Artúr
váci nyilatkozata... 263. o. Varga-Frideczky: 45. o. A nyilatkozatnak az OHB elleni kirohanásai: Bona: Tábornokok... 29. o. és Her
mann: Görgei... 261-262. o.
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ezen a ponton, megvallom, kételkedem Frideczky igazmondásában. Hiszen Görgei közveden környezetében volt más
is, aki az okmányok magyarítását elvégezhette, mert kellő jártassággal bírt mind a magyar irodalmi, mind a magyar
politikai nyelvben. Hogy mást ne említsünk, bőbeszédű öccse, a Petőfi-epigon István. Másrészt Görgei ezen a napon
ismerkedett csak meg Frideczkyvel. Hihető-e, hogy egy ilyen nagyfontosságú okmány magyarra fordítását egy ilyen
friss ismerősére bízza? Nem hiszem azt sem, hogy „Görgey számára a magyar irodalmi nyelv használata ekkor még
nehézkesnek bizonyult", mint azt Varga János írja; hiszen már 1848 november-decemberéből is több, egészen modern
magyarsággal megírt, hosszú sajátkezű levelét ismerjük Kossuthoz; s kiáltványait később is maga fogalmazta meg
magyarul.10
Visszatérve az emlékiratokra, Frideczky ezt követően Görgei megbízatásának szellemében járt el. Lefoglalt több vár
megyei és egyéb pénztárt, s Verebélynél majdnem a cs. kir. csapatok fogságába esett. Végelszámolását január 28-án
nyújtotta be. (Frideczky számláit és nyugtáit nem találtam a Varga János által megjelölt helyen.) Egy-két ponton azon
ban itt is kiegészítenénk a bevezető tanulmány és az emlékirat állításait.
Frideczky és Roth Sándor százados január 9-én már Selmecbányán volt, innen küldtek jelentést Görgeinek a Besz
tercebányán nagy mennyiségben található lőporról, illetve a Selmecen található 180 mázsa puskaporról és 30 000
lőszerről. A jelentést Görgei január 10-én Magyarádon kapta, s délután 2 órakor válaszolt is rá: „Éppen most veszem
Önnek 9-éről kelt tudósítását, mire válaszom következő: - 1. A puskapor hadd maradjon Selmecen. - 2. A puskák és
szuronyos fegyverek pedig szállíttassanak át mihamarább Besztercére, hoVa én ma Újlaki százados urat már elküldöt
tem egy új honvédzászlóalj alakítására, kinek is az érintett lőfegyverek kellő kijavíttatás s felhasználás végett átadassa
nak. - 3. A patronnak mindenesetre Selmecen kell maradnia; sőt, ha találkoznék ember, aki a patronkészítéshez ért,
minél többet még készíttetni is kellene. Holnap Lévára indulok".11
Frideczky Selmecbányáról tehát Lévára, onnan Verebélyre indult. Itt esett majdnem az osztrákok fogságába, de
Aulich ezredes megérkező huszárai kiszabadították szorult helyzetéből. Ez január 11-én lehetett. Innen visszatért
Lévára, majd január 12-én Selmecbányára. Itt - saját beszámolója szerint - intézkedett a selmeci pénzverdében lévő
arany- és ezüstpénzkészlet lefoglalásáról és készenlétben tartásáról, s értesítette erről a selmeci főbányagrófot, Ritter
stein Ágostont is. Nem tudni azonban, hogy valóban így történt-e. Ritterstein január 15-én hosszú jelentést küldött
közvetlen főnökének, a pénzügyminisztérium államtitkárának, Duschek Ferencnek. Ebben értesítette Duscheket, hogy
„Görgei tábornok úr f. hó 13-án egész hadseregével a bányavárosokon keresztülvonulván, és jelenleg jószámú tartalék
sereggel táborkarát itt Selmecen felütvén, engem - mivel se apróbb bankjegyekkel, se ezüst pénzzel, se pediglen rög
töni idevonulása miatt elegendő élelmiszerekkel ellátva nincs; - segítségére mind ezüstpénzbeni felváltásra, mind liszt
és gabona kiszolgáltatására - ámbátor mindég csak úgy, mennyire ez bányakezelési csökkenés nélkül tehető vala, - föl
kért". Ezek után Ritterstein többek között azt kérdezte Duschektől, „vajon mitévő legyek a jelen közlekedés kétességé
néi a szokásos ezüstfuvarral, mivel ezt jelen körülményekben útnak indítani nem merem, míg efelől pozitív utasítást
állad, titkár úrtól nem nyerendek. (...) Vajon a közlekedés valódi megszűnte esetére az itti pénztárban több mint
45 000 pft-nyi összletre rúgó csupa százas bankjegyekkel, melyeknek száma elkerülhetetlenül még növekedend, és
melyek legkisebb hasznukat itt nem vehetni - mitévő legyek?" Ezután apró bankjegyeket kért Duschektől, majd meg
kérdezte: „Végtére Görgei tábornok úr fölhívásának leginkább arany- és ezüst pénzváltásra nézve mennyire felelhetek
meg?"
A levélben tehát szó sincs a Frideczky által említettekről. Görgei csak január 18-án, Kossuth január 10-i és a
Hadügyminisztérium január 12-i utasításának vétele után szólította fel Rittersteint, hogy mivel a főbányagrófság és a
pénzügyminisztérium között megszakadt az összeköttetés, s így a vert pénzkészleteket biztonságosan nem lehet a
bányavárosokból elszállítani, másrészt az ellenség közelsége miatt azokat nem lehet a főbányagrófságnál biztonságosan
őrizni, „a hivatalánál jelenleg nélkülözhető pengőpénz készleteket hadtestem hadipénztárába letétemény gyanánt
beszolgáltassa, ahol is azok e hadtest védelme alatt mindenesetre biztosabban fekszenek, mint Önnek alattas pénztáraiban".12
10 Varga-Frideczky: 42. o. és 18. o.
11 Varga-Frideczky: 18. és 42-44. o. Roth és Frideczky jelentésének kivonatát 1. OL P 295. A Görgey-család levéltára. 40. es. b/31,
fasc. A feldunai hadtest iktatókönyve. 407. Görgei válaszát 1. uo. 36. cs. b/8. fasc. 1849. január.
12 Varga-Frideczky: 42-43. o. Ritterstein jelentése: OL H 2. KPA 599. Görgei felszólítása: Görgey István: i. m. I. k. 154. o. és az ő
nyomán. Pszotka Ferenc: Görgei Arthur a bányavárosokban, 1849. Körmöcbánya, 1901. 22-23. o.
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Frideczky Selmecről Lukanyényére, onnan tereskei birtokára utazott; innen Losoncra vette útját, ahol bőrt és vász
nat vásárolt. Itt találkozott január 19-én a Kossuth által Görgei táborába kiküldött biztossal, Luzsénszky Pállal és
Ragályi Ferdinánddal. A bányavárosok kiürítése után a feldunai hadtest déli oszlopához csadakozott, mert Pohorelláról Luzsénszky még azt írta január 31-én Csánynak, hogy „most már négy kormánybiztosok vagyunk itten, Ludvigh,
Benyiczky, Ragályi, én - s majd elfelejtem - Frideczky". Tehát csak január végén hagyta el a feldunai hadtestet, s tért
vissza tereskei birtokára.13 Február elején jelentkezett Nógrád megye es. kir. biztosánál, báró Majthényi Lászlónál,
majd március közepén Debrecenbe érkezett. Itt a parlament vizsgálatot rendelt el ellene, mivel anélkül volt távol ilyen
hosszú ideig, hogy erről a parlamentet értesítette volna. Frideczkyt felfüggesztették, bár nem törölték a követek névso
rából. Érdekes, hogy elterjedt róla az a hír, hogy elsikkasztotta a rábízott pénzeket, s ezekből fizette adósságait. Fel
függesztett képviselőként vett részt pl. az április 13-i zárt ülésen. Mint Varga János kiemeli, a zárt ülésről fennmaradt
nagyszámú tudósítás mellett Frideczkyé külön figyelmet érdemel azért, mert eddig ismereden részleteket közöl. így
egyedül ő ismerteti részletesen Nyáry Kossuthéval szembeni ellenindítványát. Eszerint „most, midőn a magyar hadse
reg lépésről lépésre győzelmesen halad előre, látja legcélszerűbb idejét annak, hogy Magyarország presumptivus trón
örököse, F[ erenc ] J [ ózsef ] haladéktalanul értesíttessék, hivatkozva a Sanctio Pragmatica rendelkezéseire, hogy úgy V.
Ferdinánd magyar királynak a tényleges uralkodásról, mint főherceg Ferenc Károlynak a trónöröklési jogáról lemon
dása csak akkor érvényes, ha ezen tények úgy a képviselő, mint a főrendek házának (országgyűlésnek) bejelentetnek,
és ha a lemondás is ezáltal elfogadtatik. - A trónörökös pedig az 1790/1. évi törvény rendelkezése szerint hat hó alatt
megkoronáztatik. Világosíttassék fel arról is, hogy Magyarország kész a fegyveres önvédelem harcot azonnal beszün
tetni, s békét a Sanctio Pragmatica értelmében megkötni, ha a trónörökös V. Ferdinánd magyar király által szentesített
és 1848. évben hozott törvényeket magára is kötelezőnek elismeri, Magyarország által szerkezendő koronázási okleve
let aláírja, magát megkoronáztatja, s esküt tenni arra, hogy Magyarország törvényeit megtartja és megtartatja". Fri
deczky szerint Kossuth ezek után azt javasolta, hogy tartsanak szavazást mind az ő, mind Nyáry indítványáról; ám
amelyik indítvány többséget kap, azt a másnapi ülésben egyhangúlag fogadja el a képviselőház. Még többen felszólal
tak, majd Kossuth indítványa „3 vagy 4 szavazat" többséggel győzött.
Azért idéztük ilyen hosszan ezt a passzust, mert két szempontból is érdekes. Egyrészt, mert - ha hiteles - arra mutat,
hogy a tavaszi győzelmek után a békepárt sem érte volna be az 1848-as törvényeknél kevesebbel, de azzal beérte volna,
éppen Nyáry 1849 január 12—13-i beszédeinek szellemében.15 Másrészt mert érdemes megvizsgálni, mi az igazság
Nyáry indítványa körül. Kételyekre adhat ugyanis okot, hogy Frideczky emlékezése a legkésőbb született a zárt ülésről
írott tudósítások közül. Két kérdés merül fel; egyrészt mit mondott Nyáry, másrészt volt-e szavazás?
Nyáry felszólalásáról a legkorábbi tudósítás Hunfalvy Pál 1849. április 16-i naplóbejegyzése. Eszerint „Kubinyi
Ferenc, Nyáry, Kazinczy, én stb. azt javasoltuk, hogy akkorára halasztassék az indítvány, mikor már egész hazánkat
visszaszerzendettük, s Budapesten sokkal nagyobb méltósággal lehet olyan nyilatkozványt tenni. Nyáry figyelmeztette
különösen a házat, ne essünk azon hibába, mely az idén látszik Európában uralkodni, miszerint hamar történnek az
intézkedések, ellenkezőleg mint tavaly, hol későn intézkedtek. Seregeink visszanyomták ugyan az ellenséget, de döntő
csatában nem győzték le; megfordulhat könnyen a- harc szerencséje". Nem említ semmit Nyáry felszólalásáról
Kazinczy Gábor haditörvényszéki védőiratában. Nem ír róla Kemény sem, csupán annyit, hogy „Nyáry és a békepárt
nak tagjai mindent elkövettek az indítvány halasztására, kijátszására, megakadályoztatására". A „Forradalom után"-ban
Kemény nem ír konkrétumot. Mészáros Lázár hadügyminiszter emlékirataiban megemlíti Nyáryt, mint a javaslat ellen
zőjét; de az ellenzők érveiről csak annyit ír, hogy „ezek közül sem szegezte magát egyik sem egyenesen a javallat ellen,
annál kevésbé nyilatkoztatta azt károsnak; hanem többnyire csak annak opportunitását támadták meg, azt kívánván,
hogy akkor mondassék ki a függedenség, midőn az országgyűlés üléseit majd Pesten tarthatja". Nyáry végső indítvá
nyáról pedig azt írja, hogy az javasolta, „az ellenzéki tagok a nyilvános üléskor némák maradjanak, hogy láthassa a
haza, miképp ily fontos végzésben mindkét háza egy és ugyanazon véleményen van". Csupán általánosságokat ír a

13 Varga-Frideczky: 43-44. o. Találkozása Luzsénszkyékkel: OL H 2. OHB-iratok. 1849:1096. Luzsénszky január 19-i jelentése.
Luzsénszky levele Csányhoz: Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Filmtár. Csány László iratai. 35. doboz, 7. film. 1849:142.
14 Varga-Frideczky: 18., 20-24. és 44-46. o. A hírre 1. Hunfalvy Pál: Napló 1848-1849. (S. a. r. Urbán Aladár) Bp., 1986. 211. o.
Érdekes, hogy a hír még jóval Frideczky Debrecenbe érkezése előtt terjedt el; Hunfalvy március 1-én jegyzi fel.
15 Varga-Frideczky: 46-47. o. és az emlékirathoz fűzött 97. jegyzet. Nyáry január 12-13-i beszédei: Beksics Gusztáv: Kemény Zsig
mond. A forradalom s a kiegyezés. Bp., 1883. 66-67. o.; Pap Dénes: A parlament Debrecenben, 1849. I. k. Lipcse, 1870. 28-31. és
33-34. o.
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képviselők egy részének ellenkezéséről Pálffy János. Horváth Mihály szerint többen felszólaltak az indítvány mellett,
néhányan ellene „a lényeget ugyan elfogadva, a határozat jogosultságát nem tagadva, de időszerűségét ostromolva". Ez
utóbbiak szerint „a nemzet ügye még korántsem áll oly biztos alapokon, hogy tanácsos volna minden hidat, mely szük
ség esetében a dinasztiával még, habár kénytelenségből is, kibékülésre vezethetne, magunk mögött lerontani. A fontos
határozatot ez okból későbbre, legalább is akkorra, midőn a főváros kezünkre visszakerülvén, az országgyűlés oda téte
tik át, kívánták elhalasztani; ott - úgy mondanák - nagyobb méltósággal s Európára is nyomatékosabb hatással lehet
majd kimondani a függetlenség nagy szavát". A másodlagos tudósítások közül korai mivolta miatt érdemes megemlí
teni Jókaiét; a nagy mesemondó azonban, nyilvánvaló célzatossággal, az orosz intervenció bekövetkeztére vonatkozó
jóslatot ad Nyáry szájába.1
Nyáry említett indítványáról tehát egyik kortárs sem ír, csupán Horváth Mihály tudósításába érthető bele, de nála is
csupán az alkudozás lehetőségének fenntartásáról, s nem tényleges alkudozásról van szó.
Ami a szavazást illeti, Hunfalvy szerint Kossuth azzal fejezte be az ülést, hogy csupán tájékozódni akart a képviselők
hangulatáról, „s ha sok ellenvéleményűt talált volna, visszahúzza vala indítványát". Szavazásról nem tud. Hasonló érte
lemben ír Kazinczy Gábor is. Kemény védőirata szerint „azon oldalon, melyen mi ültünk, az emberek felszökdösvén
»votizáljunk, votizáljunk« kiabáltatott; míg viszont nagy robajjal tört ki a más padokról »a titkos ülésen a votizációnak
nincs helye«". A „Forradalom után" szerint Kossuth kijelentette, „miként a Ház szelleméről már fölvilágosítva van, s
látja, hogy a többség nézete az övével összhangzik"; szavazás azonban nem volt. Mészáros szerint „végre is Kossuth
győzött, éspedig gyönge, erődén ellentállás után, s elhatároztatott, hogy e tárgy másnap nyilvános ülés elé vitessék".
Ezután említi Nyáry indítványát az egyhangú szavazásról. Pálffy szerint nem volt szavazás. Horváth szerint „hosszabb
vitatkozás után végre határozattá lőn, hogy a függetienség a következő napon tartandó nyilvános ülésben egyhangúlag
kijelentessék".17
Ezek alapján valószínűbbnek tűnik, hogy nem volt szavazás; Kazinczy és Kemény ezt önvédelemből is állíthatták,
de Hunfalvynak és Pálffynak tudnia kellett volna róla. Az egyetlen ellenérv Mészáros emlékirata lehetne; Horváth
Mihály tudósítása ugyanis egyrészt túl késői, másrészt Horváth használhatta Mészáros munkáját.
Az itt említett emlékiratok közül, Pálffyé kivételével, Frideczky mindegyiket ismerhette. Véleményem szerint tehát
ezek egyfajta továbbfejlesztett kompilációjaként jött létre az említett variáció. Ez esetben Horváth Mihály hatása tűnik
a legvalószínűbbnek.
Igen érdekes és más források adatait is megerősíti az, amit Frideczky Kossuth és Görgei kapcsolatáról ír: Eszerint „a
táborban időzésem alatt kerestem az alkalmat Görgeyveli találkozásra, s azon meggyőződésre jutottam, hogy őt sem
személyes, sem önző anyagi érdekek nem vezetik, s a szó teljességében igen önzetlen hazafi, ambíciója kizárólag sere
gét győzelemről győzelemre vezetni. Kossuthnak páratlan szellemi tehetségét bámulta, beismerte, csak egy tulajdoná
val nem tudott megbarátkozni, mellyel a katonai, különösen a harcászati műveletekben is döntő befolyással akart ren
delkezni, holott ezek a helyi viszonyok s percenkint a harchely színén felmerülhető körülmények szerint intézhetők el,
mire a fővezérnek szabad, de nem kötött kéz szükséges; - s egyedül ez volt oka annak, mely Kossuth és Görgey között
a bizalmat tönkretette, de nem a diktátori vágy, mint Kossuth tévesen Görgeyben fedezett fel". Jól rímel erre az az
1849. március 10-én írott levél, amelyben Görgei a következőképpen nyilatkozik Kossuthról: „Egyedül Kossuth hisz a
hadseregben, a forradalomban s önmagában. Egy antik, tiszta jellem - kár, hogy nem katona." S Frideczkyhez hasonló
értelemben írt Görgeiről Kossuthnak 1849 júliusában a fősereg mellé kirendelt kormánybiztos, Ludvigh János is:
„Édes barátom, ne bizalmatlankodj, ha eddig a bizalom, úgy ezután a bizalmatlanság ártand. Megmondtam, Görgei
önfejű, Görgei különc, Görgei nagyravágyó, de nem oly értelemben, mint az emberek nagyravágyók lenni szoktak; de
Görgei nem áruló, s nem makacs azon értelemben, mint te gondolod. Volt már oly pillantás, melyben ellene oly

16 Hunfalvy: i. m. 246. o. Hunfalvy naplójának ez a részlete ekkor már ismert volt; maga Hunfalvy tette közzé „Idősb Görgey István
munkája" c. cikkében. Budapesti Szemle, 1888. 55. k. 51. o.; Beksics: i. m. 117. o.; Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból
közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1867. II. k. 175-176. o.; Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. (S. a. r. Szabó T. Attila) Kolozs
vár, é. n. 262. o.; Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 2. kiadás. Bp., é. n. II. k. 434. o.;
Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1848-49-ből. (S. a. r. Nemeskéri Erika) Bp., 1980. 202-204. o.
17 Hunfalvy: i. m. 247. o.; Kazinczy Gábor: Szerepem a forradalomban. Hazánk. I. 1884. 99. o.; Beksics: i. m. 118. o.; Kemény Zsig
mond: Forradalom után. In: K. Zs.: Változatok a történelemre. (S. a. r. Tóth Gyula) Bp., 1982. 346. o.; Mészáros: i. m. 175. o.; Pálffy: i.
m. 262. o.; Horváth: i. m. II. k. 434-435. o.
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ingerült voltam, hogy a tábort örökké elhagyni akartam, s csak azért maradtam, hogy szakadást elhárítsak, mivel a sza
kadás hazánkat sírba döntené. Ha Görgei áruló, én bizony első leszek, ki azt megtudom, és Görgei nem Görgei
többé". Majd egy másik jelentésében így ír: „Én igazán a kákán is csomót kerestem, de nem tehetek róla, ha én, kinek
szemeit a fővezérnek egy betűje sem kerülhette el, azt nem találtam akként, miként mások keresték".
Frideczky ír a békepártnak a Függedenségi Nyilatkozat visszavonatását célzó törekvéseiről is, nagyjából Kemény
emlékiratainak szellemében. Fontos, hogy ő sem tud a Klapka által említett, Stein Miksa ezredes által kivitelezendő
akcióról, Klapka szerepéről viszont igen. A Stein-féle akciónak ellene szól az a körülmény is, hogy Stein már április 15én lemondott hadügyminisztériumi osztályvezetőségéről, viszont a békepárt csak április 14. után vetette fel egy katonai
akció lehetőségét. Frideczky emlékiratának fontos adaléka viszont, hogy szerinte az első pesti ülésen Görgeinek kellett
volna megismételnie Nyáry állítólagos április 13-i indítványát.19
Összefoglalásként tehát megállapíthatjuk, hogy Frideczky emlékiratai sok új, eddig ismeretien adalékkal gazdagíthat
ják nemcsak Nógrád megye múlt századi történetéről alkotott eddigi képünket, de a szabadságharc országos jelentő
ségű eseményeinek történetét is. De, mint minden emlékiratban, itt is megfigyelhetjük a szerző emlékezetének bizo
nyos megbicsaklásait. Ilyen pl. az is, amikor Lamberg szeptember 28-i Pestre érkezésével kapcsolatban azt írja, hogy
képviselőtársaival együtt az a „kellemeden érzés" lepte meg, hogy Lamberg esetében a „Zichy Ödönnel történtek fog
nak megismédődni"; holott ehhez Frideczkynek és képviselőtársainak legalábbis a jövőbe kellett volna látniuk, hiszen
Zichyt csak szeptember 30-án akasztották fel Csepel szigetén.20
Külön ki kell még emelnünk a Madách haditörvényszéki peréről írottakat, amelyek az irodalomtörténészeknek
nyújtanak hasznos adalékokat.
Végezetül még néhány kiegészítő megjegyzés. Varga János szerint az emlékirat eredeti tisztázati példánya ma nem
található sem a balassagyarmati, sem a szécsényi múzeumban, sem a Nógrád Megyei, sem az Országos Levéltárban.
Holott az említett tisztázati példány az Országos Levéltár R 31. törzsszámú, „Feljegyzések, naplók" c. fondjában talál
ható a 2025. szám alatt. Az emlékezést még Nagy Iván gyűjteményéből a század elején már használta Reiszig Ede. Az
eredeti tisztázati példány sok helyen rövidebb a fogalmazati példányoknál; az azonban megállapítható belőle, hogy
Frideczky milyen sorrendben írta meg emlékeit. Frideczky első ilyen jellegű levele, amelyben Görgeiről fejtette ki véle
ményét, nincs a gyűjteményben. Másodikként, 1893. február 23-án, mint erre Varga János következtetett Nagy Iván
válaszleveléből, a Lamberg halálára vonatkozó rész készült el. Harmadik levelében 1893. május 1-én Tihanyi Ferenc
1828-as alispánná választásának történetét írta meg. A negyedik, 1893. szeptember 12-i küldemény tartalmazza az „Éle
tem lefolyásának emlékei" című kéziratot, ebben gyermek- és ifjúkorának bizonyos eseményeit, saját 1848-as szereplé
sét, majd az ezt követő eseményeket. Ennek alapján úgy tűnik, hogy Frideczky emlékezéseinek három fogalmazványá
ból az A variánst küldte el, némi változtatással, Nagy Ivánnak.
Az emlékiratot igen gazdag és alapos jegyzetanyag egészíti ki. A szövegben szereplők mindegyikéről tájékoztatást
kapunk, s Varga János kiemelte az emlékiratnak azokat a részleteit is, amelyek valamilyen módon a megírás időpontjá
nak politikai viszonyaira utalnak. Csupán egy-két, véleményem szerint téves adatot szeretnék itt kiigazítani. Balogh
János 1848 decemberében nem lehetett a 2. pesti önkéntes nemzetőr zászlóalj, a későbbi 71. honvéd zászlóalj parancs
noka, hiszen ez a zászlóalj decemberben Ordódy, majd Guyon dandárjában szolgált a Nádasi szorosnál, s onnan
Komárom felé vonult vissza, Balogh pedig csak 1849. január 3-án, a budetini csatavesztés után hagyta el Horváth Pál
őrnagy Turócszentmártonba visszavonult táborát. Damjanichot 1849 áprilisában nem nevezték ki hadügyminiszterré,
csupán Görgei bízta meg őt saját helyettesítésével a hadügyminisztérium élén. 1849 július elejétől nem volt Arad várá
nak parancsnoka, csupán főfelügyelője; a parancsnok Perczel Miklós ezredes volt, amíg Damjanich július 27-én el nem
záratta. Aulich Lajos 1849 februárjában nem lehetett a II. hadtest parancsnoka, hiszen Répásy Mihály tábornok csak
18 Varga-Frideczky: 45. o. Görgei említett levelét közli Görgey István: i. m. I. k. 314. o. és Vukovia Sebő visszaemlékezései 1849-re.
(S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1982. 196. o. Ludvigh két, 1849. július 2-i és 4-i jelentését közli Steter Lajos: Haynau és Paskievics. Bp., é. n.
I. k. 158. és 162-163. o.
19 Varga-Frideczky: 47-48. o. A Stein-féle állítólagos tervre I. Klapka György: Emlékeiből. (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1986. 146. és
557-558. o. és Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Bp., é. n. II. k. 217-218. o. Gelichnek ez a kötete 1885ben vagy 1886-ban jelent meg.
20 Varga-Frideczky: 37. o.
21 Reiszig Ede: Nógrád vármegye története. In: Borovszky Samu (szerk.): Nógrád vármegye. Bp., 1911. 530. o.
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1849 március elején, már a tiszafüredi események után adta át a hadtest parancsnokságát Aulichnak. Apróság, de fon
tos, hogy az életrajzokban mindenütt császári, s nem cs. kir. hadsereg szerepel; illetve hogy a szerző hol az ezredek szá
mát, hol a nevét, hol egyiket sem adja meg.
Befejezésként meg kell állapítanunk, Varga János igen fontos munkát végzett el, amikor ezt az emlékiratot a nagykö
zönség számára is hozzáférhetővé tette. Csak sajnálni lehet, hogy a „nagyközönségen", sajnos, meglehetősen szűk kör
értendő, hiszen a szép kiállítású, gazdag tartalmú kötet mindössze 700 példányban látott napvilágot.
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK

DOBAI ANDRÁS

KÉT ISMERETLEN ZRÍNYI-LEVÉL KAPOSVÁR
1555. ÉVI OSTROMÁRÓL

Közismert tény és nemcsak a témával foglalkozó szakemberek körében, hogy a külföldi
levéltárak a török elleni háborúra, az ország hódoltságkori történetére vonatkozóan még szám
talan forrást rejtenek. Igaz ez a megállapítás még akkor is, ha Buda visszafoglalásának 300.
évfordulója alkalmából a Fővárosi Levéltár reprezentatív kiadványban tárta a közvélemény elé
az európai levéltárakban található, Buda ostromára vonatkozó iratok adatait. Jelen sorok szer
zője 1989 őszén Ljubljanában a szlovén állami levéltárban (Arhiv SR Slovenije) végzett hungarica-kutatást. E munka során került elő - Szigetvár ostromára vonatkozó egyéb dokumentu
mok mellett - az a két Zrínyi-levél, melyet a szigetvári hős 1555 szeptemberében, a Kaposvár
ostromát megelőző napokban írt a szlavóniai Rakonok várából Lenkovics Jánoshoz, a horvát
országi főkapitányhoz.
Kaposvár vára, mely az oklevelekben Rupolvár, Újvár, Kaposújvár néven is szerepel, a
három részre szakadt ország I. Ferdinánd fennhatósága alá tartozó részének egyik közepes
nagyságú, gyengén felszerelt vára volt, melynek parancsnoka ebben az időben Dersffy István
várkapitány. A vár ostromáról a kortárs történetírók munkái alapján megbízható ismeretekkel
rendelkezünk, ezek értékelését - elsősorban Szakály Ferenc munkássága révén - történetírá
sunk már elvégezte.
A vár ostromával foglalkozó török Dzselalzade Musztafa, valamint a magyar Forgách Ferenc
és Istvánffy Miklós munkái megegyeznek abban, hogy Magyarországon a Ferdinánd követei
által Amásziában megkötött fegyvernyugvás nem vetett véget az ellenségeskedéseknek,
továbbra is napirenden voltak az összecsapások, a várvédők portyázásai. Ezeket az összecsapá
sokat ürügyként használva indított támadást Tojqun budai pasa a három somogyi vár:
Korotna, Kaposvár és Babócsa ellen, miután a császári haderő parancsnokához, Sforzia Pallavicinihez írt levelében panaszt emelt Paks és Görösgál falvak felégetése ellen, illetve Dersffy
Farkas és Dersffy István várkapitányok állandó portyázásai miatt. Mindez azonban csak ürügy
volt, a somogyi várak elleni támadás igazi célja Szigetvár elszigetelése, hiszen Szigetvár volt a
kulcsa a Balatontól a Dráváig húzódó területnek; Szigetvár elfoglalásával a somogyi falvak
egész sora került volna török kézre. Tojqun - a források szerint - mintegy 10000 emberrel, a
fehérvári Arszlán, az esztergomi Ahmed, a szekszárdi Szinán, a simontornyai Naszuf, a hatvani
Mohamed bégek támogatásával, Fehérvárról, a Koppányon átkelve indult a somogyi várak
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ellen, melyek védőserege jórészt fizetetlen hajdúkból állt. A török sereg szeptember 8-án ért
Kaposvár alá és kezdte meg az ostromot. Zrínyi - amint a most előkerült levélből kiderül már szeptember 5-én tudott a törökök szándékáról és kész volt az ostromlottaknak segítséget
nyújtani. Hogy a segítségnyújtásra miért nem került sor, magyarázattal szolgál a második levél:
Kaposvár ostromával egy időben a boszniai pasa - nyilván azzal a szándékkal, hogy Zrínyi
erőit lekösse - támadást indított Szlavóniában Veliká ellen. így a magukra maradt somogyi
várak rövid ellenállás után, Szakály Ferenc szerint szeptember 20-án vagy 21-én, megadták
magukat.
Kaposvár eleste után Tojqun Szigetvár ostrom alá vételének gondolatával foglalkozott, a
kedvezőtlenre fordult időjárás miatt azonban letett szándékáról és pár napi pihenő után Pécsre
vonult. Kaposvár és Korotna várát a szultán Dervis pécsi bégnek ajándékozta.
Az alábbi két levél (melyek pontos lelőhelye Arhiv SR Slovenije, Deželni Stan. za Krajnsko
- Krajná kormányzati szervei Reg. I. Fase. 126.), bár merőben új adatokat nem tartalmaz, de
árnyaltabbá teszi ismereteinket Kaposvár török általi elfoglalásáról, illetve Zrínyi segítségnyúj
tási kísérletéről.
A leveleket Kóta Péter olvasatában, fordításában közöljük.
I.
Magnifiée d(omi)ne et Amice Nobis oseruan(dis)sime Salutem ac serviciorum com(m)endatione(m), scire volomus d(ominationem) v(est)ram m(agnificam) q(uod) ex Zygett, Kapós, Korothna et ex Babolcha venerunt nob(is)
certe l(itte)re, quib(us) nobis manifestatur Turcam cum valido esse bello ex undiq(ue) co(n)gregati) ram Bassa
Buden(sis) q(uam) Reliqui omnes, velintq(ue) aut castrum Zigett vei Kapós aut Korothnam obsidere expugnareq(ue), Nos itaq(ue) iuxta mandata Regie ma(iesta)tis, si Res ita se habebit iuxta posse N(ost)rum opem ferre ad par
tes illas cogimur, Conmisimus eni(m) omnib(us) seruitorib(us) n(ost)ris in Croacia habitis ut erga nos co(n)fluere
debeant, Iterq(ue) mouebimus statim versus Hungáriám.
Interim vero d(ominatio) v(est)ra m(agnifica) ad partes illas Croacie invigilet et custodiat prout melius noverit.
Si quid in posterumq(uoque) intellexerimus cercioris d(ominationi) v(est)re m(agnificae) ad scitu(m) dare curabimus sine mora, in Reliquo d(ominationem) v(estram) m(agnificam) Bene et q(uam) foelicissime valere cupimus ex
n(ost)ro Rokonok. 5. die Septembris 1555
Nicolaus Comes

perpetuus de Zrynio Banus mp

Post scripta, pro certo allatum est nobis q(uod) iam bellum Thurcarum iter mouit, et iam p(ro)pe circa p(rae)scriptas Arces est.
Hodie Milites ex Hungária ex Arce Korothna unu(m) ad nos miserunt captiuu(m) thurca(m) que(m) de Bello sub
arce Kapos ceperunt met terciu(m), qui fatetur ipsa(m) Arce(m) Kapos Ac Korothna(m) et Babolcza expugnare eos
decreuisse, si deus co(n)cedet, quib(us) si subsidiu(m) no(n) occuret ex gra(tia) Ma(iesta)tis Regie p(ro)fecto
time(n)du(m) est de Amissione illarum Arcium.
Magnifico domino: Ioanni Lenkouicz, Confinioru(m) Regni Croacie et Sclauonie Capit(aneo) generali etc
d(omi)no et Amico Nob(is) obseruan(dissi)mo.
Nagyságos urunk és igen tisztelt barátunk: üdvözletünket és szolgálatunkat ajánljuk. Tudatjuk nagyságos uraságtokkal, hogy
leveleket kaptunk Sziget, Kapos, Korotna és Babocsa váraiból, amelyekből nyilvánvaló, hogy a török nagy haddal van. Mind a
budai basa, mind az összes többiek mindenünnen összegyülekeztek, és szeretnék Sziget, Kapos vagy Korotna várát megszállni és
megostromolni. Mi tehát arra kényszerülünk, hogy ha a dolog így alakul, tehetségünk szerint segítséget vigyünk azokra a területekre.
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Meghagytuk ugyanis összes Horvátországban élő servitorainknak, hogy hozzánk gyülekezzenek, s aztán nyomban útra kelünk
Magyarország felé. Eközben pedig nagyságos uraságtok a horvátországi területeket vigyázza, és őrizze, ahogyan legjobbnak látja.
Ha pedig a továbbiakban megtudunk valami bizonyosat, nagyságos uraságtoknak késedelem nélkül tudtára adjuk. Egyebekben
kívánjuk, hogy nagyságos uraságtok jó szerencsében és jó egészségben legyen. Rokonokból, 1555- szeptember 5.
Gróf Zrínyi Miklós bán sk.
Utóirat: Biztos hírt kaptunk, hogy a törökök hada útra kelt, és már a fent írt várak közelében van. A mai napon magyarországi,
korotnai katonák egy török foglyot küldtek nekünk, akit a Kaposvár alatti csatában fogtak el harmadmagával, és azt vallotta, hogy
elhatározták Kapós, Korotna és Babocsa megostromlását, ha Isten engedi, s ha azok (ti. a várbeliek!) nem kapnak segítséget a
királyi felség kegyéből, bizonyos, hogy azoknak a váraknak elvesztésétől kell tartani.
Nagyságos Lenkovicz János úrnak, Horvátország és Szlavónia főkapitányának, igen tisztelt urunknak és barátunknak.

II.
Magnifiée domine et Amice nob(is) obs(er)uan(diss)ime Salute(m) Ac officiorum n(ost)rorum com(m)endacione(m) Iam Aliquocies d(ominationi) V(est)re m(agnificae) p(er)scripsimus Certos Rumores thurcaru(m) Belliq(ue)
promptitudine(m) Inge(n)te(m) tam in Hungária qua(m) hie Sclavonic In Hungária aute(m) d(ominatio) v(est)ra
m(agnifica) pro certo sciat sabbato p(ro)xime p(rae)terito Castru(m) Kapós obsessu(m) esse per thurcas, iamq(ue)
acriter expugnatur, hic etia(m) in hys partib(us) Sclauo(niae) Bassa Boznen(sis) cu(m) suis virib(us) aliquod Castrum
seu fortaliciu(m) obsedere, vei de nouo erigere nititur, Q(a)re d(ominationem) v(est)ram m(agnificam) adhortamur
iuxta officy n(ost)ri exigencia(m) velit iam iam cum suis gentib(us) hue ap(ro)pinquare qua(n)to maiorib(us) viribus
poterit, Nam Ma(ies)tas Regia temp(or)e Necessit(at)is Regni huius Ad Resistendu(m) Conatus hostium Nobis in
subsidiu(m) v(est)ram d(ominationem) m(agnificam) adiunxit, Rogamusq(ue) sum(m)op(er)e velit dies et noctes
p(ro)perare, non est time(n)dum in (con)finys Croatie thurcas Bellu(m) geri Tarnen iam palám est, eos hic paratos
esse, tantu(m) positis Excubys potest d(ominatio) v(est)ra m(agnifica) hue Erga nos auxiliu(m) ferre, quod si minime
fecerit nos ma(iestati) Regie cum v(estra) d(ominatione) m(agnifica) daturi Ratione(m), si quid periculi quod deus
Avertat, huic Regno (con)tinget, quia nos salte(m)p(ro)prys viribus Ad propulsandos Conatus hostiu(m) insufficientes sumus, p(ro)ut Eadem bene nouit, quantu(m) attinet ad regnicolas co(m)missimus ut capitati(m) prompti sint,
paratiq(ue) Armis bene instructi, quod d(ominationem) v(est)ram m(agnificam) Ex debito officy sui facturos no(n)
dubitamus, qua(m) fel(icite)r valere cupimus Ex n(ost)ro Rokonok. 9. Septembris 1555

Nicolaus Comes

p(er)petuus de

Zrynio Banus mp

Nagyságos urunk és igen tisztelt barátunk; üdvözletünket és szolgálatunkat ajánljuk. Már néhányszor megírtuk nagyságos ura
ságtoknak a hatalmas hadi készületet és bizonyos híreket a törökről mind Magyarországon, mind itt Szlavóniában. Magyarorszá
gon pedig, bizonyosan tudja meg nagyságos uraságtok, hogy a legutóbb elmúlt szombaton a törökök körülzárták Kapós várát, és már
erősen vívják. Itt, ezeken a szlavóniai területeken a boszniai basa a saját erőivel akar egy erősséget elfoglalni, vagy újat emelni. Ezért
nagyságos uraságtokat arra buzdítjuk tisztünk szerint, szíveskedjék már erre közeledni hadinépével, amilyen nagy erőkkel csak lehet
séges, hiszen a királyi felség ennek az országnak a szükségére, hogy ellenálljunk az ellenség támadásainak, nagyságos uraságtokat
rendelte mellénk segítségül. Nagyon kérjük, éjjel-nappal ügyködjék; nem kell attól tartani, hogy a török a horvátországi végekben
hadat visel, hanem már nyilvánvaló, hogy itt állnak készen; ha csupán őrségeket hagy hátra, úgy segítséget hozhat nekünk nagysá
gos uraságtok, amit ha egyáltalán nem tesz, együtt fogunk számot adni a királyi felségnek, ha valami baj érné ezt az országot, ami
től isten őrizzen; mi ugyanis pusztán a saját erőinkkel az ellenséges támadások visszaverésére elégtelenek vagyunk s ezt (uraságtok) is
jól tudja. Ami az országlakókat illeti, megparancsoltuk, hogy fejenként készen álljanak és jól fegyverkezzenek föl, s nem kételke
dünk, hogy nagyságos uraságtok tiszténél fogva ugyanezt teszi, kívánjuk, hogy szerencsésen, jó erőben legyen. Rokonok, (várunkból)
1555. szeptember 9.
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TARDY LAJOS

AZ 1864-1867. ÉVI MEXIKÓI „ÖNKÉNTES HADTEST"
MAGYARORSZÁGI RÉSZTVEVŐI
Közhelyszerű megállapítás, hogy Amerika mindenkor a köztársaságok földrésze volt.
Miként oly sok látszólagos történelmi sarkigazság, ez is korrekcióra szorul. A brazíliai császár
ság mindössze kerek évszázad előtt, 1889-ben szúnt meg létezni és az 1800-as évek elején Haiti
trónján a színesbőrű Toussaint l'Ouverture ült.
A Cortez-féle hódítás előtt Mexikó (akárcsak Peru) évszázadok óta monarchikus államfor
mában élt és ha Montezuma, az utolsó azték uralkodó birodalma 1540-ben spanyol alkirály sággá degradálódott is, a függedenségvágy 1810. szeptember 15-én végül győzedelmeskedett,
s ehhez rövidesen a monarchia eszméjének feltámadása is járult. Előbb Károly főhercegnek,
Napóleon asperni ellenfelének ajánlották fel a mexikói monarchisták az azték trónt, ennek
elfogadásáról azonban Metternich kancellár erőteljesen, s éppenséggel nem ok nélkül lebe
szélte II. Lipót fiát. Tanácsának helyességét bizonyítja, hogy a spanyolellenes mexikói szabad
ságharc vezére, Agostino Iturbide 1822-1823. évi császársága mindössze tizenegy hónapig tar
tott: utána emigrálni kényszerült, majd miután trónjának visszaszerzése céljából hazavitorlá
zott, napokon belül kivégezték a mindenkor túlnyomó többségben levő republikánusok.
De ettől kezdve a két pártcsoportosulás közötti harc állandósult; 1824 és 1863 között nem
kevesebb, mint ötven eltérő rendszerű kormány követte egymást tarka sorban: junták, köztár
saságok, nyílt diktatúrák - s közben a szomszédokkal (így az Egyesült Államokkal) vívott
háborúk egyre csökkentették a hatalmas ország területét. Az 1848-ban befejeződött háború
előtt Texas, New-Mexico, Arizona, Kalifornia egészen, Utah és Colorado részben még Mexi
kóhoz tartozott!
A pártharcoktól, örökös polgárháborúktól sújtott, elszegényedett mexikói állam mégis - két
fő oknál fogva - a nemzetközi érdeklődés homlokterébe került. Először is az angol, a francia és
a spanyol kormány nem nézte jó szemmel az Egyesült Államok terjeszkedését és Mexikót
közös akarattal, erős védőbástyává akarták alakítani. Másrészt pedig a különlegesen mohó
francia finánckörök - akikkel nagyon is közvetlenül kapcsolatban állt Morny herceg (a parla
ment elnöke, s egyben III. Napóleon féltestvére) és a szálakat a háttérből igazgató Jecker ban
kár - Mexikó kétségbeejtő anyagi helyzetét uzsorás módon kihasználva magához akarták
ragadni az ország gazdasági erőforrásait.
E terv végrehajtásának nagyszerű eszközéül kínálkozott Ferenc József öccsének, Miksa
főhercegnek sokkal jobb sorsot érdemlő személye, aki a neki felajánlott mexikói császári
korona jóhiszemű elfogadásával (és emberileg érthető hiúságánál fogva) III. Napóleon és a
tengerentúli francia nagyhatalmi törekvések kivitelezőjévé vált. Mihelyt rádöbbent ez a bátyjá
nál sokkal tehetségesebb, humanista lelkületű férfiú, hogy idegen érdekek játékszerévé vált,
saját útjára lépett - de ez az út a queretarói kivégzéshez vezetett.
Ferenc József és fivére között a rivalizálás már a zsenge gyermekkorban kezdetét vette. Az
őrmester-alkatú, rideg, fantáziátlan császár és az álmodozó, verselő, szabadelvű és magyarbarát
főherceg közötti ellentétekről még az utca embere is tudott. Ezekben az években Miksa sokkal
népszerűbb volt császári bátyjánál és nem egy bécsi tömegtüntetésen a köznép Ferenc József
helyett őt akarta a Burgban látni. Nyílt titokszámba ment - s az egykorú feljegyzések sem
adnak okot e híresztelés cáfolatára, sokkal inkább alátámasztására - hogy a két fivér voltakép
pen féltestvér volt, lévén a bécsi „beavatottak" szerint Miksa vérbeli atyja a „Sasfiók", vagyis a
reichstadti herceg, Napóleon fia.
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A fivérek közötti diszharmónia azonban nem csupán a pletykák világában tükröződött; a
koronás báty - nem egészen indokolatlanul kisebbrendűségi érzésének befolyása alatt - jócs
kán megragadott minden alkalmat öccse megalázására. A potenciális vetélytársat (s egyelőre
még trónörököst) jobb minél távolabb tudni - lehetőleg olyan helyen, mely kielégíti ambí
cióit. Ezért az idősebb kinevezte az ifjabbat 1854-ben flottafőparancsnokká, majd 1857-ben
(Miksa apósának, a belga királynak unszolására) a lombard-velencei királyság főkormányzójává.
Miksa már ekkor is sokkal közelebb állt a magyarsághoz, mint az ország legjobbjait Haynaunak kiszolgáltató Ferenc József. Pedig a lombard-velencei királyság területén állomásozó had
sereg főparancsnokát, a magyar Gyulai Ferenc gróf táborszernagyot a császár kivette Miksa alá
rendeltségéből és - nyilván a császár intencióit követve - ez a gyenge hadvezér igen sok kese
rűséget okozott a „túlságosan népszerű" főhercegnek. Miksa kisgyermek kora óta kitűnően írt
és csaknem hibátlanul beszélt magyarul. Sokkal jobban, mint bátyja, jóllehet nyelvmesterük
közös volt: Nemeskéri Kiss Pál apát-költő, geográfus és a Tudományos Akadémia tagja. Csak
éppen - nem úgy, mint bátyjaura - Miksa állandó kapcsolatot tartott a magyarokkal, közeli
környezete - már ekkor, majd Mexikóban is - jórészt magyarokból állt és hűséges magyar
katonája, Tüdős József huszártizedes volt kivégeztetésének egyetlen európai szemtanúja, akire
az a szomorú kötelesség is hárult, hogy a kivégzett császár véres ingét átadja a mély gyászba
borult édesanyának.
A főherceg gyakorlatba is átültetett gondolkodása megtermetté a maga keserű gyümöcseit:
miután külpolitikai kezdeményezései, melyekkel a készülő háborút meg akarta akadályozni,
sorba meghiúsultak, elvesztette főkormányzói tisztségét, sőt flottafőparancsnoki állását is
jelentéktelenné zsugorították. Visszahúzódott kastélyába, nagy tengeri utakat tett, Brazí- 146 -

liában pedig kóstolót kapott a dél-amerikai szociális viszonyokból. 1864-ben hitvesével meglá
togatta III. Napóleont Parisban és a szuverént megillető pompával megrendezett fogadtatás
tökéletesen megtévesztette a főhercegi párt: nem ismerték fel, hogy a franciák (akik már évek
óta megszállás alatt tartották Mexikó tekintélyes részét) gyarmatosító politikájának váltak aka
ratlan sakkfiguráivá...
III. Napóleon és spanyol felesége - akik Miksa és neje, Sarolta rendkívüli hiúságát gyorsan
felismerték - mesteri rendezőknek bizonyultak. És már 1864. április 10-én - a részleteket tisz
tázó előtárgyalások után - Miksa Trieszt melletti pompás kastélyában a „hivatalos" mexikói
küldöttség, III. Napóleon nem is leplezett sugalmazására, felkérte a nemzet nevében a Habs
burg-főherceget az azték trón elfoglalására. Miksa - némi habozás után - igent mondott, de az
elfogadást a megtartandó népszavazástól tette függővé. (Ezt később le is bonyolították, a klaszszikus „nyílt szavazások" szokásos, tisztára csaláson alapuló szövegkönyve szerint.
Miksa elhatározása eleve magában hordozta a bukásnak nemcsak a lehetőségét, de egyben
bizonyosságát is. Még a tragikus végső kimenetel sem tartozott a lehetedenségek birodalmába.
A bécsi udvar - eleve tartva a nagy presztízsveszteségtől - fanyalogva vette tudomásul az ese
mények alakulását, s a hozzájárulást ahhoz kötötték, hogy Miksa mondjon le trónöröklési
jogáról. Igaz - s ezzel elérkeztünk mondanivalónk lényegéhez - ennek fejében hozzájárult a
„mexikói önkéntes hadtest" toborzásához, s ennek a sok nemzetiségű alakulatnak szinte kizá
rólag magyar kontingense lett aztán Miksa nemzeti hadseregének legértékesebb részévé, úgy
szólván gerincévé. A magyar uniformist viselő, magyar vezényszóra hallgató vörös huszárez
redre gondolok.
De amikor Miksa végül is rászánta magát végzetes döntésére - mely ellen, többek között, az
1540-ben elhunyt utolsó azték császár, Montezuma egyenesági leszármazottja, Montezuma
spanyol gróf is, a jogfolytonosságra hivatkozva írásban tiltakozott - a Forey, majd Bazaine
marsall parancsnoksága alatt álló francia fegyveres erők, miután a fővárost is elfoglalták, látszó
lag az ország urainak érezhették magukat, vagyis Miksa biztosnak látszó helyzetben kezdhette
meg uralkodását.
1864. április 14-én szállt a Miramare-kastély mólójáról hajóra az újdonsült uralkodópár és
1864. június 12-én tartották ünnepélyes bevonulásukat Mexikó fővárosába. Ekkor már a
monarchia területén nagyban folyt a „mexikói önkéntes hadtest" toborzása, majd összegyűj
tése, összeszoktatása, kiképzése a szokatlan területen megvívandó harci cselekményekre. A
szolgálati nyelv a német volt, de - s erre 1849 óta nem volt precedens - a huszárezredet
magyar vezényszóra kellett kommandírozni.
Miksa már az útrakelés előtt - szállásmestere is kiskunfélegyházai magyar ember volt - külö
nös gondot fordított személyes testőrségének összetételére. „Ennek mind a tizennégy tagja
feddhetetlen magatartású és minősítésű, kipróbált hűségű magyar legyen. Követelmény még a
tekintélyt sugárzó külső megjelenés és a körszakáll megnövesztése". Ferenc József át is enge
dett öccsének tizennégy marcona magyart, akik, jó néhány hónappal megelőzve az ezerszáznál
is magyar több önkéntest és osztrák, cseh, lengyel és horvát bajtársaikat, 1864. július 18-án a
háromárbocos ADRIA fedélzetén elhajóztak a meseszerűen távoli Mexikó irányába.
Miksa császár eléggé rövid mexikói uralkodásának hadieseményeivel igen tekintélyes kül
földi szakirodalom foglalkozik, és azokat - külön magyar szempontból - hazai források (így
Fráter Farkas, Lányi Sándor és több krónikás kedvű bajtársaik) jóvoltából is életre lehetne kel
teni. Csak jellemzésképpen érdemes megemlíteni, hogy a legjelentősebb mexikói városok így a főváros - katonai parancsnokai sok esetben magyarok voltak (a főváros parancsnoka a
pápai születésű Polák - 1870 óta Pókay -János őrnagy volt, aki hazatérve a táborszernagyságig
vitte; hogy Deák Ferenc első fokú unokaöccse, Deák Sándor 1866. október 26-án esett el az
oajacai csatában stb.
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Célunk azonban ezúttal arra szorítkozik, hogy mintegy teljességi igénnyel, egy egészen
röpke felsorolás erejéig, életre keltsük mindazoknak az egykori honfitársainknak nevét és jel
lemző adatait, akik ebben a tengerentúli hadjáratban - akármilyen indokok alapján is - részt
vettek. II. Endre királyunk szentföldi hadjárata óta ennyi magyar katona még sohasem szállt
hajóra, hogy végül is idegen érdekeket szolgálva, csekély zsoldért vérével áztassa ennek a távoli
országnak, Mexikónak a földjét. Igaz, sokan azért vállalták önként ezt a szolgálatot, mert arra
szerződtek, hogy szolgálatuk leteltével - tetszésük szerint - vagy hazatérnek, vagy nagyon szép
földdarabot kapnak tulajdonba Mexikó dúsan termő földjén. Es a magyar parasztban évezre
den át - míg ki nem ölték belőle - élt a földéhség, a földszerzés országot fenntartó áldott
öröksége...
Tehát alább közöljük - betűrendben, rendfokozatmegjelölés nélkül a mexikói „önkéntes
hadtest" magyar tagjainak névsorát, a következő adatok kíséretében: születési hely, év, szak
képzettség, fegyvernem. A névsorban mindazoknak a katonai személyeknek neve és adatai
találhatók, akik az akkori Magyarország és Erdély területén születtek, vagy Ausztriában, de
magyar nemzetiségük kétségtelen.
Helykímélés céljából jelekkel (ezeknek feloldását közlésünk végén adjuk meg) utalunk min
den egyes személynek a hadjárat során, vagy annak befejezését követően kialakult sorsára.
Adatközléseimben a bécsi Kriegsarchivban őrzött törzskönyvekre (Mexikan. Freiw. Corps,
Grundbuchblätter) támaszkodtam.
1. Adorján János, Abdalóc, 1834, pék, vadász, N H
2. Albini Sámuel, Szalóc, 1830, mészáros, vadász, N H
3. Albrecht Miklós, Pozsony, 1835, -, vadász, N H
4. Alcser Antal, Gyula, 1834, tímár, utász, V
5. Alföldy István, Kádárta, 1830, -, huszár, D
6. Alföldy János, Sellye, 1832, -, vadász, V
7. Állaga János, Hódság, 1834, diák, huszár, N H
8. Almády Sándor, Iszkaszentgyörgy, 1834, -, V
9. Almássy Jenő, Gyöngyöshalász, 1844, -, N H
10. Alól Pál, Csepel (Somogy m.), 1838, kovács, huszár, V
11. Altdorfer Károly, Kismarton, 1831, mészáros, huszár, V
12. Altdorfer Tivadar, Pozsony, 1839, továbbszolgáló, huszár, NH
13. Andrássik András, Kende, 1832, -, vadász, V
14. André Ferenc, Szászváros, 1832, cipész, vadász, N H
15. Angyal István, Pozsony, 1830, -, vadász, V
16. Antal András, Szekszárd, 1836, borbély, vadász, V
17. Arányi Gábor, Debrecen, 1832, -, vadász, elesett 1865. július 20.
18. Argáth József, Bátya, 1826, -, huszár, V
19- Argyelán Árkád, Egres, 1834, -, vadász, N H
20. Ascher Ferdinánd, Komárom, 1826, -, utász, Eü
21. Auguszt Lajos, Inam, 1938, kereskedősegéd, huszár, NH
22. Avédik Ernő, Újvidék, 1834, -, ulánus, V
23. Ábrahám Imre, Pila, 1832, -, vadász
24. Ábrahám János, Szeged, 1825, -, huszár
25. Árvay Pál, Nagyvázsony, 1833, cipész, huszár, N H
26. br. Babarczy Sándor, Hódmezővásárhely, 1837, -, huszár
27. Babor János, Besztercebánya, 1832, -, vadász
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28. Babrik István, Stósz, 1833, -, vadász
29. Badics Pál, Nyék, 1832, -, vadász
30. Bajnok Gergely, Battonya, 1840, asztalos, huszár
31. Bajusz Mihály, Cegléd, 1824, szabó, vadász, elesett 1866. november 8.
32. Bajzárd Ferenc, Jászalsószentgyörgy, 1832, szabó, vadász
33. Bak János, Debrecen, 1832, -, huszár
34. Bakó István, nemes, Dés, 1838, -, elesett 1866. október 18.
35. Bakos Ferenc, Diósjenő, 1832, -, huszár
36. Baksay (Boksay?) Tivadar, Sztankócz,

1835, továbbszolg., huszár

37. Balaton János, Daruvár, 1836, kertész, huszár
38. Balazdy (Balázsdy?) Mihály, Nagykikinda, 1824, ács, tüzér
39- Balázs Sándor, Keszthely, 1827, cipész, huszár
40. Balder János, Balaton (Borsod m.), 1838, kovács, huszár, N H
41. Ballá Antal, Székely telek, 1833, -, vadász
42. Ballind Miklós, Vinga, 1842, -, szanitéc
43. Balogh István, Gödöllő, 1831, -, vadász
44. Balogh Pál, Fájsz, 1830, -, huszár
45. Balázsy Mihály, Kemecse, 1833, -, tüzér
46. Barasy Imre, Temesvár, 1828, -, huszár
47. Barbulovics Vaszil, Versec, 1830, szűcs, huszár
48. Barcza Bernát Sebestyén, Pest, 1837, -, huszár, elesett 1866. november 8.
49. Barka Nándor, Kenéz, 1833, -, vadász
50. Barna Gáspár, Mindszent, 1834, -, huszár
51. Bartalszky Pál, Detrekő-Csütörtök, 1831, -, vadász
52. Bartha Ferenc, Kecskemét, 1833, -, huszár
53. Bartos Miklós, Perecsen (Szilágy m.), 1831, -, vadász
54. Bary János, Kiskunfélegyháza, 1832, -, huszár
55. Baubuscheg János, Pozsony, 1830, cipész, vadász, elesett 1866. szeptember 8.
56. Bazitka András, Liptórózsahegy, 1830, -, vadász
57. Bednár János, Kurima, 1835, -, vadász
58. Beké János, Sáros (Fejér m.), 1827, -, huszár
59. Bekényi István, Csarnahó, 1830, -, vadász
60. Bella József (helyesen: Ferenc), Nagycsömöte, 1832, -, huszár
61. Belohorszky János (másként: Poetz Ferenc), Ácsa, 1827, szabó, vadász
62. Benedek Mihály, Kiskunhalas, 1829, -, huszár
63. Benkő Benjámin, Méhtelek, 1830, kéményseprő, vadász, N H
64. Benkő Károly, Szentkirályszabadja, 1841, -, huszár
65. Beöthy János, Monor, 1834, -, huszár
66. Berecz István, Dunapataj, 1833, -, huszár
67. Berger Vilmos, Pest, 1829, -, N H
68. Berner Celesztin, Hédervár, 1830, -, vadász
69. Berta János, Csanak, 1834, -, huszár
70. Berthi Gábor, Ajka, 1833, -, huszár, N H
71. Bertóthy Marcel, nemes, Bertót, 1837, megyei díjnok, huszár
72. Berti József Alajos, Új-Arad, 1823, könyvkötő, tüzér
73. Béres József, Brassó, 1833, csizmadia, huszár
74. Béres János, Székesfehérvár, 1827, -, vadász
75. Bibó Gedeon, Kisújszállás, 1836, -, huszár
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76. Bibra Károly, br., Lipótvár, 1847, -, vadász
77. Bielz Farkas, Medgyes, 1842, kőmíves, vadász
78. Biller András, Bismet, 1836, mészáros, vadász
79- Biller Ferenc, Monostor (Pest-m.), 1828, -, vadász, elesett 1866. november 27.
80. Binder Károly, Pozsony, 1832, bádogos, vadász
81. Biringer Ferenc, Nagyszentmiklós, 1823, szabó, vadász, elesett 1865. augusztus 11.
82. Bíró József, Kiskunfélegyháza, 1834, -, huszár
83- Blanarik József, Bánkeszi, 1834, -, vadász
84. Blaskó Simon, Nagykosztolány, 1826, -, vadász
85. Blaskovics Miklós, Mosóc, 1832, szabó, hadtest-törzsnél NH
86. Blattner János, Óbuda, 1833, -, vadász, NH
87. Bock József, Bicske, 1829, szabó, tüzér
88. Bocsay József, Nagykőrös, 1832, -, vadász
89. Bócz Ferenc, Farkasd, 1827, -, vadász
90. Boda Pál, Nyíregyháza, 1826, -, huszár
91- Bogdanovits István, Szolnok, 1830, pék, huszár
92. Bogdánszky János, Buda, 1840, pék, huszár
93. Bogyay Vince, várbogyai, Pusztakovácsi, 1840, -, huszár
94. Bombai Gusztáv Alajos, Tűrje, 1839, -, huszár
95. Bonafert Mihály, Szendehely, 1843, kádár, utász, elesett 1866. november 11.
96. Boné Béla, nemes, Székesfehérvár, 1838, -, huszár
97. Borbély István, Kiüti, 1833, -, vadász
98. Bordáts István, Sárkeresztes, 1834, -, vadász
99- Boros István, Debrecen, 1833, -, huszár
100. Borsik Ferenc, Eger, 1833, szabó, huszár
101. Bosch Alajos, nemes, Pest, 1829, földmérő, utász
102. Bosch József, Pest, 1839, -, vadász, NH
103. Boskó Károly, Nőtincs, 1834, asztalos, utász
104. Brand Ferdinánd, Apatin, 1832, takács, tüzérszertár
105. Brandweiner József, Apatin, 1834, halász, vadász
106. Brankován Miklós, Nagykikinda, 1830, tímár, vadász, NH
107. Bräuner Ferdinánd, Komárom, 1835, -, vadász
108. Bredl Ádám, Sopron, 1828, molnár, vadász, NH
109. Breger József, Kassa, 1844, -, vadász, NH
110. Brenner Mihály, Szászrégen, 1832, kádár, huszár
111. Breyer József, Kassa, 1844, állatorvos, NH
112. Bruckner Mihály, Fogaras, 1834, -, vadász
113. Brzezáni József, Sztranszke (Trencsén m.), 1833, molnár, vadász
114. Brzezansky József, Nagykosztolány, 1845, -, vadász, elesett 1866. június 6.
115. Bubenik Ferenc (helyesen: János), Szarvas, 1826, -, huszár, NH
116. Buda Pál, Csicsó, 1828, -, huszár
117. Buday Sándor, Nagyvárad, 1834, -, vadász
118. Budjács János, Podhrágy, 1832, -, ulánus
119. Budoscsák Márton, Ó-Beszterce, 1833, -, huszár
120. Bujtás József, Fertőszentmiklós, 1833, -, vadász
121. Bujtás Péter, Fertőszentmiklós, 1834, -, vadász
122. Bukovecz Dávid, Dobronak, 1819, -, huszár
123. Bukovits István, Gyöngyös, 1835, molnár, huszár
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Bulusa Lukács, Szerb-Szentpéter, 1833, -, ulánus, elesett 1865. augusztus 15.
Bures Jusztin, Rajec, 1834, -, hadtesttörzsnél
Burggel Ferenc, Aranyosmarót, 1837, szakács, vadász, meghalt Laibachban
Burghart Antal, Buda, 1828, kőmíves, vadász, NH
Burián István, Kunszentmiklós, 1830, mérnök
Burián János, Monor, 1830, -, vadász
Bydeskuty Aladár, ippi, Komarócz, 1834, -, utász
Bydeskuty Sándor, ippi, Komarócz, 1841, -, vadász

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139140.
141.
142.
143144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Cebecauer István, Zvarin, 1839, szabó, vadász
Chodnitzky János, Turoluka, 1830, -, vadász
Chrypko János, Scsavnik, 1834, -, vadász
Chvála Imre, Selmecbánya, 1832, bányász, utász
Cludius János Gusztáv, Nagyszeben, 1843, -, huszár
Czambach Lajos, Köpcsény, 1834, kádár, utász
Czeke Gottfried Miklós, szentgyörgyi, Kőszeg, 1833, -, huszár
Czellár Imre, Bonyhád, 1832, -, vadász
Czillich Guido, br., Wien, 1824, magyar nemesi testőr, huszár
Csacskó Antal, Hamzsabég ( = Érd), 1833, cipész, vadász
Cseh András, Chocholna, 1833, -, huszár
Cseh János, Kiskunfélegyháza, 1834, -, huszár
Csereklyei Antal, Kiskunhalas, 1836, -, huszár
Csergédy János, Szászsebes, 1836, továbbszolgáló, huszár
Cserna Gábor, Csősz, 1826, -, vadász
Cserven János, Hodrusbánya, 1841, pék, vadász, elesett 1866. június 16.
Cservény Károly, Zlatnó, 1833, -, vadász
Cseszneky Ferenc, Dudar, 1828, -, huszár
Csík Pál, csikvándi, Surány, 1837, -, huszár
Csizmadia János, nemes, Körmend, ?, huszár majd palotaőrség pk.
Csizmadia József, Vízvár, 1824, diák, vadász
Csonka Antal, Hajdúnánás, 1830, -, huszár
Csontos József, Komárom, 1828, -, vadász, elesett 1866. január 6.
Csupp József, Lőcse, 1827, -, vadász, NH
Csuppy János, Völcsej, 1831, mészáros, vadász

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Dants Pál, Hajdúszoboszló, 1832, -, vadász
Deák József, Székesfehérvár, 1838, -, vadász
Deák Sándor, nemes, Tárnok, 1836, -, vadász, elesett 1866. október 26.
Deák-Tóth Mihály, Szent-Lénárt, 1837, -, huszár
Décret Pál, Rohonc, 1830, -, vadász
Decsy István, Beczkó, 1836, szabó, vadász
Dedek János, Thurzófalu, 1834, -, vadász
De la Motte Artúr, gr., Telgárt, 1838, -, huszár
Demetrovics József, Nádasd, 1830, szappanfőző, vadász
Demián Konstantin, Segesvár, 1839, -, vadász
Dengyel Márton, Mardos, 1834, -, vadász, elesett 1866. november 8.
Dessewffy Eduárd, cserneki és tarkeői, Olysó, 1839, -, huszár
Dezső András, Lelle, 1834, kereskedősegéd, huszár, elesett 1866. október 8.
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170. Dényi Ignác, Pinnyéd, 1837, molnár, vadász
171. Dietrich Adolf, Nagyszeben, 1829, továbbszolgáló, ?
172. Dihanits József, Darázsfalu, 1830, -, utász
173- Diszberger István, Palánka, 1830, -, huszár, elesett 1865. október 10.
174. Divó Károly, Buda, 1831, kőmíves, vadász, N H
175. Doba András, Ó-Kanizsa, 1833, ács, tüzér
176. Dobóczky János, Dunaszerdahely, 1825, pék, huszár
177. Dobray Sándor, Kolozsvár, 1834, kereskedő, vadász
178. Dodek János, Butkanc, 1827, -, vadász
179. Dohnál József, Pest, 1833, szabó, vadász
180. Domanitzky István, Vác, 1839, kertész, továbbszolgáló, ?
181. Dómján Antal, Nagycsömöte, 1833, ács, huszár, elesett 1865. október 24.
182. Donatti Antal, Győr, 1832, -, meghalt 1865. január 2., Laibach
183. Drap István, Érsekújvár, 1825, zenész, huszár
184. Draskovich Fülöp, gr., (álneve: Mondau Kamilló), Biszág, 1842, -, elesett 1866.?
185. Dravek József, Nebojsza, 1836, napidíjas, vadász
186. Drotleff András, Nagyszeben, 1836, szabó, vadász
187. Drossier Mátyás, Pozsony, 1830, cipész, vadász
188. Duba Gusztáv, nemes, Léva, 1838, gépész, továbbszolgáló?
189- Dudás Sámuel, Rozsnyó, 1836, daróckészítő, vadász
190. Du Fin Hamilcar, Brassó, 1829, továbbszolgáló, ?
191. Dugovich Károly, sárkuti és tejfalusi, Dömölk, 1829, ?, továbbszolgáló
192. Duncsics Ferdinánd, Felső Jattó, 1830, -, huszár
193. Ehrenzweig Henrik, Pest, 1833, fehértímár, utász
194. Eichel Ferenc, Pest, 1835, huszár
195. Elek János, Sajógalgóc, 1836, vadász, elesett 1866. június 16.
196. Eperjesi Kelemen, Veresmart, 1831, -, huszár
197. Eszenyi János, Kisgéres, 1831, továbbszolgáló, ?
198. Faber Gáspár, Vajszka, 1832, molnár, vadász
199. Faczonay István, Losonc, 1834, cipész, vadász
200. Faragó Mihály, Székesfehérvár, 1831, borbély, vadász
201. Farkas György, Dióskál, 1830, -, elesett 1865. október 22.
202. Farkas Imre, Szeged, 1832, halász, vadász
203. Farkas István, Kiskunhalas, 1823, bognár, huszár
204. Farkas Pál, Ivánka, 1833, kovács, huszár, elesett 1865. szeptember 20.
205. Farkas Sándor, Felsőbánya, 1840, -, továbbszolgáló
206. Farkas Vince, Sárvár, 1844, huszár, továbbszolgáló
207. Fatal Ferenc, Pest. 1829, lakatos, vadász, elesett 1866. november 10.
208. Fábry Dániel (helyesen Siegel Ferenc), Béla, 1834, szabó, huszár
209. Fehér György, ?, ?, -, huszár
210. Fehér István, Hajdúszoboszló, 1836, -, vadász, N H
211. Fehér István, Mohi, 1829, -, vadász, NH
212. Fehér László, Zala, 1826, -, vadász
213. Feigl Kálmán, Halmágy, 1837, -, vadász
214. Feinschmied Sámuel, Sáros, 1822, cserzővarga, vadász
215. Feist Imre, Nagysurány, 1830, üveges, vadász
216. Ferenisevits Péter, Zombor, 1832, -, vadász
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217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239240.
241.
242.
243.

Ferstl Károly, Lajtafalu, 1830, mészáros, vadász
Fister József, Székesfehérvár, 1839, -, huszár
Fischer Eduárd, Pest, 1834, lakatos, tüzér
Fischer Rudolf, Medgyes, 1831, kéményseprő, vadász
Fliegler Ferenc, Hodrusbánya, 1823, szabó, vadász
Fodor Ferenc, Szepsi, 1830, cipész, huszár
Fodor Mihály, Nyitra, 1824, -, tüzérszertár
Fogarassy András, Ó-Arad, 1832, -, huszár
Folkusházy Adolf, Bártfa, 1833, rézmíves, vadász, NH
Forgách Antal, gr., Gács, 1840, -, huszár
Fornaus Károly, Pázmánd, 1835, -, vadász
Forschner József, Kátlóc, 1837, -, vadász
Földi Ferenc, Pápa, 1825, -, vadász
Francsits Ádám, Szerdahely, 1830, -, huszár
Frank Ferenc, Stomfa, 1836, kereskedősegéd, utász
Frankó András, Luczatő, 1828, fegyverkovács, vadász
Franyó András, Sálfalva, 1826, kádár, vadász
Fráter Farkas, Érsemjén, 1826, -, huszár, NH
Frech János, Siklós, 1834, -, vadász
Friedel István, Pereszlény, 1833, -, huszár
Frisinger György, Nagymarton, 1832, kőmíves, huszár
Fröhlich Konstantin, Balassagyarmat, 1830, asztalos, vadász
Freuden Miksa, Rendek, 1839, asztalos, utász
Fussnik József, Bittse, 1832, könyvkötő, vadász, elesett 1865. július 26.
Füle Ferenc, Érsekújvár, 1831, -, huszár
Fülöp András, Pokorágy, 1826, -, vadász, elesett 1865. október 10.
Füzy István, nagykéri, Lemes, 1835, diák, huszár

244. Gaál Gyula, nemes, Kis-Magyar, 1840, -, huszár
245. Gabler János, Buda, 1836, -, huszár
246. Gajdosik Tamás, Baromlak, 1835, -, vadász
247. Gally Tóbiás Adolf, Csornád, 1830, -, huszár, elesett 1866. május 29.
248. Gampl Ferenc, Kismarton, 1833, -, vadász
249- Garacsek (Geracsek?) János, Pozsony, 1835, cipész, vadász
250. Garay János, Východná (Lipót-m.), 1828, -, vadász
251. Gábris János, Csacza, 1832, -, vadász, elesett 1866. április 22.
252. Gáli József, Törökkanizsa, 1830, -, vadász
253. Gáspár Zsigmond, Perlak, 1830, -, huszár
254. Gedra István, Alsó-Csáj, 1833, -, huszár
255. Gegner Dániel, Ebendorf (Krassó-Szörény m.), 1834, -, huszár
256. Gekcsovits Károly, Zombor, 1836, cipész, vadász
257. Gerabek Ferenc, Szeged, 1830, szappanfőző, vadász
258. Gerencsér Károly, Felsőpulya, 1829, -, huszár
259. Gerrmann János, Kassa, 1827, -, utász
260. Gettler Ignác, Selmecbánya, 1831, bányász, vadász
261. Ghika Dioméd, désánfalvi, Bécs, 1832, hivatásos tiszt, huszár
262. Gieszrigl Antal, Pest, 1832, asztalos, vadász
263. Girardi Luigi, Boldogkőváralja, 1842, könyvkötő
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264. Glanz János, Alsó-Csatár, 1836, -, huszár
265. Glanzer Eduárd, nemes, Hradek, ?, -, vadász
266. Goldrich Lőrinc, Szomolnok-huta, 1832, bányász, vadász
267. Gomoncsák Eduárd, Bártfa, 1834, szíjgyártó, huszár, NH
268. Gotsaltowsky Viktor, Modor, 1826, nevelő, huszár, NH
269. Göll Albert, Kolozsvár, 1827, cipész, vadász
270. Gömöry Gottlieb, Dobsina, 1833, cserzővarga, vadász
271. Gönczy Lajos, nemes, Kassa, 1838, -, vadász
272. Görkő József, Dunaföldvár, 1842, pék, vadász
273. Göttlicher Ferenc, Nezsider, 1833, kocsigyártó, vadász
274. Grasser János, Pest, 1836, bognár, utász
275. Grath Mihály, Oszlop, 1828, mészáros, vadász
276. Graschitz János, Czinfalu, 1832, -, vadász
277. Gregor János, Nagy-Podhrágy, 1832, -, vadász, NH
278. Greschner Mihály, Gölnicbánya, 1832, hentes, vadász
279- Griller József, Kassa, 1832, -, vadász
280. Grimpling Márton, Selmecbánya, 1829, -, vadász
281. Grósz Károly, Pest, 1834, szabó, vadász
282. Grőnwald Mihály, Versec, 1833, cipész, vadász
283. Gruber Ferenc, Komárom, 1834, mészáros, huszár, elesett 1866. március 1.
284. Gruber János, Pozsony, 1834, -, vadász
285. Gruber Károly, Újvidék, 1834, litográfus, tns.ibbszolgáló?
286. Grün Henrik, Alsó-Poruba, 1834, -, vadász, NH
287. Grünstein Frigyes, Rakamaz, 1834, kovácssegéd, huszár
288. Gubicza János, Előszállás, 1833, asztalos, tüzér, elesett 1866. június 16.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

Gyelnik Pál, Buda, 1840, mészáros, huszár
Gyurcsa Mihály, Pest, 1832, -, vadász
Gyurik János, Eperjes, 1830, fazekas, huszár
Gyurits Antal, Temesvár, 1830, vincellér, vadász
Gyurkovits Ignác, Székesfehérvár, 1832, csizmadia, huszár
Gyurkovits István, nemes, Baja, 1833, -, huszár, NH

295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309-

Haas József, Sopron, 1836, kereskedősegéd, vadász
Haich László, Makó, 1837, kádár, vadász
Haiser András, Körmöcbánya, 1834, pék, vadász
Hamvai Eduárd, dr., Pest, 1834, orvos, hadtest eü. szolg., NH
Hanzél József, Ipolykeszi, 1833, -, vadász
Hara József, Szolcsány, 1834, -, vadász
Hass Ferenc (helyesen: Henrik), Abaújszántó, 1830, kereskedősegéd, vadász, NH
Hauska Eduard, Sirok, 1833, -, huszár
Havelka János, Pozsony, 1827, -, huszár
Havrán József, Nagyszombat, 1832, kovács, NH
Haussier Károly, Újfalu, 1838, -, tüzérszertáros
Heidusitz Márton, Siklós (Sopron-m.), 1835, -, elesett 1865. augusztus 25.
Heksch Róbert Antal, Buda, 1836, fényképész, vadász
Henz Gyula, nemes, Vagyóc, 1841, -,
Hentsey Balázs, Bőd, 1829, -, vadász
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310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.

Herbert Alajos, Gyula, 1828, gépész, vadász
Hertelendy Mihály, Sár-Mezőtúr, 1826, -, huszár
Hertzky Vince, Karánsebes, 1834, -, huszár
Hibátska István, Székesfehérvár, 1827, -, huszár
Hidla György, Pöstyén, 1837, kereskedősegéd, vadász
Hiltscher Albert, Újfalu, 1834, szolga, huszár
Hipp Sándor, Pozsony, 1838, -, huszár
Hirschofer József, Pest, 1834, asztalos, utász
Hoffer Mihály, Pinkafő, 1831, -, vadász
Holba József, Cibakháza, 1842, -, huszár
Homolka József, Lóc, ?, vadász
Horcher József, Bicske, 1838, szappanfőző, huszár
Horky Mihály, Sziget, 1830, kőmíves, utász
Horváth Ferenc, Pest, 1840, mészáros, vadász
Horváth József, Szeged, 1827, ács, vadász
Horváth József, Apáti, 1837, -, vadász
Horváth Lajos, Zavar, 1824, -, huszár
Horváth Mihály, Szeged, 1832, -, utász
Horváth Pál, Nezsider, 1829, -, vadász, elesett 1866., november 29.
Horváth Pál, Jászapáti, ?, -, elesett 1865. október 23.
Horváth Sándor, Gyürki, 1836, bognár, vadász
Hosszú Mihály, Barcza, 1836, -, huszár
Hőfer József, Pozsony, 1837, szalagszövő, vadász, elesett 1865. július 26.
Hrabovszky Mihály, Proszné, 1827, zenész, tábori zenekar
Hrinyoveszky Modeszt, Késmárk, 1835, lakatos, vadász
Huber Gusztáv, Győr, 1835, -, huszár, elesett 1865. október 22.
Hubert Antal, Sárfő, 1828, pék, vadász
Hujok József, Gömörpanyit, 1830, -,
Hummel Gábor, Veszprém, 1836, borbély, huszár
Huszits János, Berzence, 1829, -, NH
Huszka Flórián, Csány, 1838, -, huszár
Huszty Mihály, Szenyér, 1833, pék, vadász

342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.

Ilkovits Antal, Ilosva, 1834, -, vadász
Illich Márton, Gara, 1829, -, vadász
Imely Viktor, nemes, Pozsony, 1839, ügyvéd, huszár
Immervoll Vilmos, Pest, 1833, kárpitos, vadász
Ingissi Ferenc, Szentmárton, 1828, kefekötő, huszár
Ipatina Jakab, Buda, 1829, -, vadász
Irsaja Máté, Zombor, 1826, takács, vadász
Istostin András, Dobó, 1828, -, tüzér-szertáros
Ivanics János, Nemsova, 1832, -, vadász
Iván János, Kiskunfélegyháza, 1826, -, vadász

352. Jajczay József, Buda, 1839, -, NH
353. Jakob Károly, Léva, 1830, -, vadász
354. Jancsár Imre, Tótmegyer, 1832, -, huszár
355. Jankovich József, csalmai, Eszék, 1828, -, huszár, elesett 1865. december 7.
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356. Jankovics Bertalan, Szentkereszt, 1829, -, vadász
357. Jankovits Sándor, Szeben, 1829, lakatos, vadász
358. Janny Károly, Székesfehérvár, 1837, -, vadász, elesett
359. Janschütz Ferenc, Kassa, 1834, kovács, vadász, elesett
360. Jaross József, Neudorf (Szepes-m.), 1829, szegkészítő,
361. Jäger Edmund, Pétervására, 1835, -, huszár, NH
362. Jámbor József, Rábadoroszló, 1836, -, huszár
363. Jángyik János, Pótharaszti, 1829, -, vadász
364. Jánosy Ferdinánd, Kazsu, 1826, -, vadász, NH
365. Jellenák János, Horelicz, 1832, -, vadász
366. Jelűnek Gusztáv, Sopron, 1836, diák, huszár
367. Jobst János, Szombathely, 1834, -, huszár
368. Jójárt Ádám, Túrja, 1832, -, huszár
369. Jónás István, Székesfehérvár, 1831, --, huszár
370. Juhász György, Szaniszló, 1833, csizmadia, vadász
371. Juhász Gyula, Solt, 1837, puskaműves, huszár, elesett
372. Jusza István, Selmecbánya, 1837, bányász, vadász
373374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.

1865.?
1866. szeptember 8.
vadász

1866. november 8.

Kacziba János, Iglinc, 1831, -, vadász
Kalapati József, Temerin, 1830, asztalos, vadász
Kalivoda Ferenc, Szakolca, 1830, -, huszár
Kalmár Kászló, Kiskunfélegyháza, 1836, szabó, huszár
Kanuski József, Eperjes, 1827, borbély, huszár, NH
Kanyó Balázs, Sáp, 1842, -, huszár
Kapczár Mihály, Semse, 1828, -, vadász, elesett 1866. szeptember 18.
Karetka János, Nyírlugas, 1826, -, huszár, elesett 1865. július 19Karner Miklós, Buda, 1833, tímár, vadász
Karner Sámuel, Máriafalva, 1832, cserzővarga, huszár
Karvay Ferenc, Esztergom, 1824, sebész-segéd, huszár
Kasza Ferenc, Szeged, 1832, -, huszár, NH
Kaszinszky József, Mátraszele, 1828, -, huszár
Kausky Henrik, Kőhalom, 1835, -, huszár
Kaszap Sándor, Kiskunhalas, 1836, -, huszár
Kaute Ferenc, Kisbér, 1836, könyvkötő, vadász, NH
Kállay Ignác, nemes, Orosz, 1830, -, huszár
Kállay Ignác, nagykállóí, Nagykálló, 1834, -, vadász
Károlyi Mihály, Losonc, 1826, pék, huszár
Kelemen Imre, Kiskunfélegyháza, 1833, kovács, huszár
Kelemen János, Pest, 1832, keményítőkészítő, vadász, NH
Keller József Ferenc, Lőcse, 1835, pék, vadász
Kertész József, Szepsi, 1830, női szabó, vadász, elesett 1866. november 8.
Kertész Márton, Kapuvár, 1829, -, vadász, NH
Keszits Kálmán, Hamzsabég ( = Érd), 1836, -, vadász
Keszty József, Hegyhát-Sál, 1824, csikós, huszár
Ketskeméty István, Komárom, 1837, -, vadász, elesett 1866. június 15.
Kettner Ferdinánd, Komárom, 1834, kőmíves, huszár
Klement Mátyás, Nagybecskerek, 1840, -, vadász
Kéler Ferdinánd Gusztáv, Eperjes, 1836, kereskedősegéd, huszár, NH
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403. Kétszeres Imre, Veszprém, 1828, -, huszár
404. Killner József, Belényes, 1836, bábkalácsos, vadász
405. Kiplinger József, Szolnok (Moson-m.), 1828, kovács, huszár
406. Király János, Pitvaros, 1833, -, vadász
407. Kiss András, Debrecen, 1834, kovács, huszár
408. Kiss István, Garam-Lök, 1826, -, huszár
409. Kiss Mihály, Kiskunmajsa, 1832, szabó, huszár
410. Kiss Mihály, Hajdúhadház, 1830, -, huszár
411. Kiss Sándor, Székesfehérvár, 1833, kelmefestő, huszár
412. Kiss József, Székesfehérvár, 1828, -, huszár
413. Kittenberger Antal, Pordány, 1838, molnár, vadász
414. Kleinmeier József, Nagybecskerek, ?, -, tüzér
415. Kleisz József, Kaposvár, 1833, -, huszár, NH
416. Klekner Ferenc, Dernő, 1826, cinöntő, vadász
417. Klimeczek József, Pereszlény, 1839, takács, vadász, NH
418. Knapp János, Bős, 1837, -, huszár
419- Knesevits Károly, Zombor, 1829, szabó, vadász
420. Koblisek Vilmos, Szakolca, 1824, mézeskalácsos, huszár, NH
421. Kochen Félix, nemes, Buda, 1829, -, vadász, elesett 1867. április 2.
422. Koczur János, Dunkófalva, 1831, -, ulánus
423. Kolacsek József, Kassa, 1834, cipész, vadász
424. Kolarz József, Szucsány, 1823, gombkötő, vadász, elesett 1866. április 29.
425. Koleszár Mihály, Gönyü, 1834, -, vadász
426. Kollega Pál, Klenóc, 1831, szabó, vadász
427. Koller József, Kolontár, 1820, -, huszár
428. Kolofon Pál, Nagybecskerek, 1834, tímár, huszár
429. Kolossá Alajos, Nagyrécse, 1839, pincér, huszár
430. Komp Mihály, Sőréd, 1825, -, huszár
431. Kondor-Krausz Károly, Pest, 1837, kereskedősegéd, huszár
432. Konyets István, Ráckeresztúr, ?, -, huszár
433. Kopasz István, Tardoskedd, 1826, -, huszár, elesett 1866. szeptember 16.
434. Korencsek Jakab, Csobánka, 1840, -, tüzérszertáros
435. Korpás József, Gátalja, 1826, -, vadász
436. Koreis Ferenc, Vobrau (Győr m.), 1842, asztalos, vadász, elesett 1865. március 14.
437. Kossál János, Nagyszombat, 1830, kéményseprő, huszár
438. Korweisansky Mihály, Somos, 1834, cipész, vadász
439- Kossik Mihály, Dvorec, 1828, -, vadász
440. Koszliti József, Bélaház, ?, -, vadász, NH
441. Kosztics Péter, Nagybecskerek, 1832, -, ulánus, NH
442. Kotsár Dániel, Rozsnyó, 1833, cipész, vadász
443. Kováts György, Susány, 1832, -, huszár, NH
444. Kováts István, Vágszerdahely, 1834, kovács, vadász, elesett 1866. május 2.
445. Kováts István, Kiskunfélegyháza, 1842, -, huszár
446. Kováts János, Mezőkeresztes, 1831, -, vadász, elesett 1865.?
447. Kováts János, Kiskunfélegyháza, 1841, -, huszár, elesett 1866. december 6.
448. Kováts József, Tét, 1828, -, huszár
449. Kovatsik István, Felső-Köröskény, 1826, -, huszár, NH
450. Kozár Jakab, Lauka, 1820, -, huszár, NH
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451. Köhler Emil, Kribek? (Kolozs m.), 1843, -, vadász
452. Kövessy Ágost, Breslau, pesti illetőségű, 1834, kereskedő, huszár
453. Kövér Pál, Aba, 1832, -, huszár, NH
454. Krajczár József, Göncruszka, 1829, -, huszár
455. Kravits Ferenc, Zsombolya, 1826, zenész, tábori zenekar, NH
456. Králik Péter, Bobró, 1840, kelmefestő, huszár
457. Krebs Mihály, Rácszentpéter, 1839, lakatos, tüzérszertáros
458. Kreiner Kajetán, Komárom, 1837, -, vadász
459- Kriegsau Henrik, Kolozsvár, 1838, betűszedő, vadász
460. Kripta Bálint, Tiszabő, 1826, -, vadász, NH
461. Kristóf János, Kis-Kovaló, 1828, napszámos, huszár
462. Krizsanovics Péter, Zombor, 1828, szabó, huszár
463. Kronaszt Ferenc, Baja, 1834, -, vadász
464. Kronbeck Sándor, Cegléd, 1845, -, huszár
465. Krontahl Lőrinc, Nagyszeben, 1825, borbély, vadász, NH
466. Krupiák Sándor, Udvard, 1831, -, tüzér
467. Kubányi Pál, Fábiánka (Nógrád-m.), 1833, szűcs, tüzér-szertáros
468. Kubinyi Lucián, nemes, Bobrovnik, 1837, -, vadász
469. Kubinyi Mihály, nemes, Prászek, 1866, -, huszár, NH
470. Kubicza Mihály, dr., Szálka, 1824, orvos, hadtesttörzs, NH
471. Kudlik Ágost, Mihálylak, 1840, -, utász
472. Kugler Antal, Szeged, 1829, cipész, huszár
473. Kugler János, Szekszárd, 1835, -, huszár
474. Kuhcsák Mátyás, Holczmanócz, 1832, -, vadász
475. Kulcsár Sándor, kulcsárkarcsai, Felsőpulya, 1839, huszár
476. Kulmer István, br., Wien, 1838, -, huszár, NH
477. Kumbauer Mihály, Loretto (Sopron-m.), 1831, kádár, utász
478. Kun Antal, Ó-kanizsa, 1832, szíjgyártó, huszár
479- Kuntscher Alajos, Pest, 1835, pék, huszár
480. Kunze Vilmos, Kőszeg, 1834, hentes, huszár
481. Kurl (helyesen: Korn) Emil, Szomajom, 1831, vadász
482. Kurz János György, Felső-Lövő, 1830, tanító, vadász, elesett 1865. április 24.
483. Kürbel János, Körmöcbánya, 1830, -, vadász
484. Labacher Emil, Dévény, 1839, -, vadász, elesett 1865. szeptember 22.
485. Lafler Miklós, Szent-Hubert, 1834, kelmefestő, huszár
486. Lahocsinszky Miksa, Czieszitz ? (Zemplén-m.), 1823, gazdatiszt, vadász
487. Lak Mihály, Sárosd, 1831, -, vadász
488. Lakatos János, Szentgál, 1839, takács, vadász
489. Lakits Gyula, Szakácsi, 1827, -, huszár
490. Lancsák Mihály, Nagy-Dolinc, 1833, -, huszár
491. Landmann János Frigyes, Nagyszeben, 1835, -, vadász, NH
492,. Lanszki József, Mezőkövesd, 1833, -, vadász
493. László Ferenc, Mór, 1833, -, vadász
494. Latinovits Jenő, borsodi és katymári, Borsod, 1837, -, huszár
495. Lattas Tivadar, Pozsony, 1829, -, vadász, elesett 1865. november 26.
496. Lazics Sándor, Új-Moldova, 1842, -, vadász, elesett 1866. november 8.
497. Láng Károly, Aranyos, 1839, kereskedősegéd, vadász
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498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523524.
525.
526.
527.
528.

Lányi Sándor, Zalába, 1836, -, testőr
László Béla, kászonjakabfalvi, Kolozsvár, 1833, diák, huszár, NH
Lechner József, Nagymarton, 1831, kőműves, utász
Ledniczky József, Zólyom, 1829, -, vadász
Lehotzky György, Mihályi, 1829, -, vadász
Leib Károly, Pozsony, 1829, -, vadász, NH
Leich József, Nagybecskerek, 1836, ács, vadász
Leiner Antal, Székesfehérvár, 1834, -, vadász
Lendvay Ferenc, Csépány, 1834, cipész, vadász, elesett 1866. november 8.
Lenhardt Róbert, Lőcse, 1826. mészáros, huszár
Lenkey Albin, Eger, 1838, -, huszár
Lerch Mátyás, Kercseliget, 1830, tímár, huszár
Leszák János, Dernő, 1833, -, huszár
Lichtenecker József, Pest, 1835, szakács, vadász
Lichtenecker Lajos, Székesfehérvár, 1842, szabó, huszár
Lihanecz András, Klenóc, 1829, -, vadász
Linka János, Dunaföldvár, 1835, kovács, huszár (átállt Juarezhez)
Liska Ferenc, Pozsony, 1833, festő, vadász, NH
Lizák István, Jászapáti, 1835, -, vadász
Lokaicsek Eduárd, Pest, 1830, -, vadász
Lopusny József, Breznóbánya, 1824, bőrfestő, vadász, meghalt Laibach, 1864. szeptember ?
Lottner István, Hule, 1835, -, huszár, NH
Lovasdy József (helyesen: Rössler Zsigmond), Óbuda, 1834, -, vadász
Lőbmann Alajos, Kecskemét, 1837, borbély, huszár
Lőrincz István, Szeged, 1826, -, vadász
Lukács Gyula, Eger, 1843, asztalos, vadász
Lukácsy Kálmán, nemes, Gutor, 1842, -, huszár, elesett 1866. június 16.
Lukó József, Törökbecse, 1842, -, huszár
Lung Jakab, Lovrin, 1826, szabó, vadász
Lutska (helyesen: Klutska) Mihály, Palást, 1830, -, huszár
Lübek János, Kassa, 1833, -, vadász, NH

529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.

Macher Gergely, Gyönk, 1834, -, vadász, elesett 1866. június 16.
Maczkó (másként: Koczur) Mihály, Kecskóc, 1828, -, vadász
Magyar Simon Gyula, dr., Pulya, 1826, orvos, tábori egészségügy
Magyari Ferenc, Székesfehérvár, 1834, cipész, huszár
Magyari Imre, Gulsenk (?) (Zemplén m.), 1820, kalapos, huszár
Maitner Alajos, Galgóc, 1834, -, vadász
Majercsák Gábor, Érsekújvár, 1834, -, öngyilkos, 1866. április 22.
Majereck György, Zsolna, 1834, -, vadász
Majerka Mihály, Lednicz, 1830, -, vadász
Makláry Farkas, Üjfehértó, 1835, szíjgyártó, huszár
Malarcsik János, Rózsahegy, 1833, lakatos, tüzér, NH
Manacza Gergely, Perse, 1831, -, huszár, NH
Mandats József, Pest, 1833, huszár, elesett 1866. június 16.
Mániák János, Richwald (Szepes m.), 1833, -, vadász
Mantz Eduárd, Tétény, 1830, posztónyíró, vadász
Marek Lajos, Pest, 1828, -, huszár

21
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545. Markovits György, Zsarnóca, 1832, molnár, vadász
546. Markovits József, Helpa, 1834, asztalos, utász
547. Marx István, Balf, 1825, -, huszár
548. Martinyi József, Kiskunhalas, 1829, -, huszár
549. Marton-Morsek János, Vác, 1837, kárpitos, huszár, ezredtörzs
550. Marvay (Morvay?) József, Pápa, 1825, molnár, huszár
551. Maschek Ede, Pest, 1838, -, huszár, N H
552. Massarek Mihály, Kopcsány, 1832, -, vadász
553- Math Dávid, Kövesd, 1824, írnok, vadász
554. Matschnig Ferenc, Szeged, 1838, -, szanitéc
555. Matusek István, Tata, 1827, pokróckészítő, vadász
556. Máté Antal, Pátka, 1822, takács, huszár, N H
557. Máthé János, Szaniszló, 1832, -, vadász
558. Mázy András, Peterd, 1835, molnár, vadász
559. Medits János, Sopron, 1833, szabó, vadász
560. Medveczky György, Makó, 1830, -, vadász
561. Medzihradszky Gusztáv, Lesti, 1834, -, vadász
562. Meisner Sándor, Pest, 1837, asztalos, huszár
563. Melegh József, Pest, 1833, szobafestő, vadász, N H
564. Mellegáts Pál, Beckó, 1827, takács, vadász
565. Melzner Mihály, Pest, 1841, -, huszár
566. Mercz Sándor, nemes, Hadusfalu, 1842, jogász, huszár
567. Merth József, Kecskemét, 1834, -, vadász
568. Mertsák Ferenc, Mátyásfalu, 1834, -, vadász
569. Metzger Ernő, hackenthali, br., Csakova, 1831, -, vadász
570. Mező Ferenc, Déménd, 1825, -, huszár
571. Mészáros Vince, Martonos, 1833, kovács, vadász
572. Médaki Ferenc, Csákvár, 1839, szabó, ulánus
573- Michelinecz Ágost, Nagyatád, 1842, -, vadász
574. Micheller Ferenc, Mosón, 1836, -, vadász
575. Migsics József, Szent-Margita, 1834, takács, hadtest-törzs, N H
576. Mihailovits Adolf, Versec, 1842, -, huszár
577. Mihailovits József, oraviczai és görcsényi, Pécs, 1832, -, huszár
578. Mihajlovits Emil, Eger, 1840, -, huszár
579. Mihályi (Migály?) Miklós, Hankócz, 1834, -, vadász
580. Mihits Edmund, Pest, 1829, asztalos, ulánus
581. Mikla Hilar, dr., Resinár, 1842, orvos, eü. szolg.
582. Miklós József, Veszprém, 1840, kereskedősegéd, vadász
583. Miklovits József, Felső-Diós, 1833, cipész, vadász
584. Mikó József, Kollarovicz, ?, -, vadász
585. Mikos János, tarródházi, br., Széplak, 1841, huszár
586. Mikulai József, Zakamene (Árva m.), 1831, -, vadász, elesett 1866. május
587. Mikulás János, Nagykosztolány, 1828, -, huszár, N H
588. Milinszky Lőrinc, Pozsony, 1834, -, vadász
589. Miskey Alajos, nemes, Graz, 1836, orvos, tábori főorvos
590. Mistrik József, Besztercebánya, 1832, bognár, utász
591. Mlinarits Márton, Lippahóc, 1832, -, vadász
592. Mocsár Gábor, Kiskunfélegyháza, 1834, -, huszár, N H
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593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.

Molitorisz Sámuel, Eperjes, 1831, mészáros, vadász
Mollner Antal, Csákvár, 1833, fazekas, vadász
Molnár András, Kistelek, 1838, kovács, huszár, elesett 1865. szeptember 17.
Molnár Hugó, vajkai és kereszti, Graz, 1843, -, tüzér
Molnár Imre, Hajdúböszörmény, 1830, -, vadász
Molnár János, Rimaszombat, 1838, tanító, huszár
Molnár Péter, Hajdúböszörmény, 1831, szabó, vadász, elesett 1865. október 20.
Moncsuska Antal, Mór, 1820, -, huszár
Moór (helyesen: Györey) Imre, Zalaegerszeg, 1839, -, huszár
Morbitzer István, Pest, 1833, -, huszár
Mórocz György, nemes, Szentantal, 1831, -, huszár
Moser György, Léka, 1836, posztóműves, huszár
Moser Péter, Buda, 1832, -, huszár, NH
Motzer József, Eger, 1839, kereskedősegéd, vadász
Moys Dénes, deményfalvi, Lúgos, 1839, -, huszár
Muderlák Rudolf, Strázsa, 1824, tanító, huszár
Musser József, Kőszeg, 1832, férfiszabó, tüzér
Müller Ferenc, Pozsony, 1825, -, vadász

611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.

Nagl Ferenc, Fraknó, 1827, -, vadász, NH
Nagy János, Nyergesújfalu, 1833, -, vadász
Nagy János, Sárkeresztúr, 1830, teológus, vadász
Nagy János, Zalaegerszeg, 1827, -, huszár, NH
Nagy László, Amacz, 1835, huszár, NH
Nagy Lénárd, Temesvár, 1831, molnár, huszár
Nagy (helyesen: Orosz) Mihály, Remeteszeg, 1833, -, huszár
Nagy Sándor, Debrecen, 1836, cipész, vadász
Najdúch András, Dobrocs, 1832, -, huszár
Nalepa János, Alsó-Laps, 1826, -, vadász
Natuch János, Pest, 1841, -, ?, NH
Navrátil Ferdinánd, Szakolca, 1833, cipész, ulánus
Nánai Szüts János, Nagykőrös, 1832, -, vadász
Nástor Ferenc, Pozsony, 1835, ács, utász, elesett 1865. június 23.
Nemes György, Komárom, 1838, hajós, vadász
Nemes János, Komárom, 1835, -, vadász
Neubauer Ignác, Győr, 1834, -, vadász
Neumann Ignác György, Eperjes, 1827, nyomdász, huszár
Neumann József, Hosszúaszó, 1838, kovács, huszár
Neumann Károly Jakab Ferenc, Székesfehérvár, 1846, szabó, vadász
Neuwelt Gáspár, Ősi, ?, állatorvos, huszár
Neuwirth Ferenc, Szárazvám, 1830, -, tüzérszertáros
Németh Ferenc, Mözs, 1828, -, huszár, NH
Németh József, Baracska, 1833, cipész, vadász
Németh József, Pápóc, 1831, mészáros, huszár, elesett 1866. június 30.
Németh József, Kisbér, 1832, -, vadász
Németh Pál, Esztergom, 1833, -, vadász
Nikolics Emil, kékesi, Temesvár, 1839, -, huszár
Nikolics Pál, Pancsova, 1836, szabó, huszár, NH
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640.
641.
642.
643.
644.
645.

Nikolics Vladimir, Zenta, 1828, pék, huszár
Niszter Sándor, Hódmezővásárhely, 1837, asztalos, huszár
Nittnaus Károly, Pozsony, 1839, -, huszár, NH
Nittnaus Mihály, Pozsony, 1837, vincellér, huszár, NH
Nogl Pál, Késmárk, 1834, puskaműves, tüzérszertáros, elesett 1866. augusztus 1.
Nussy Ferenc, Léka, 1825, cipész, huszár, NH

646. Obermayer Ottó, Sárvár, 1825, molnár, huszár
647. Oberrecht József, Székesfehérvár, 1838, molnár, utász
648. Ocsenás András, Podkonic, 1832, -,
649. Odlivák József, Thurzófalu, 1829, -, vadász
650. Ogrolitza Ignác, Binóc, 1831, molnár, tüzér, NH
651. Ohla István, Fülekpüspöki, 1833, kovács, huszár
652. Ohmischl Lajos, Szombathely, 1835, molnár, szanitéc
653. Ohnig Gyula, Karád, 1845, -, vadász, elesett 1866. április 25.
654. Oláh János, Nagymajlát, 1828, zenész, hadtest-törzs
655. Orbán Mihály, Ó-Arad, 1828, kalapos, huszár
656. Orgonás Márton, Kis-Beszterce, 1830, kőmíves, szanitéc
657. Orosz István, Alsó-Baraksó, 1832, -, huszár
658. Orosz István, Debrecen, 1835, -, vadász
659- Oszkó János, Nagypereszteg, 1833, -, huszár
660. Oszusky János, Malacka, 1832, -, tüzér
661. Oszwald János, Ruszkin, 1829, cipész, vadász, NH
662. Otmayer József, Balf, 1833, pincér, vadász
663. Ottó Vince, Veszprém, 1830, -, vadász
664. Otzak György, Hamborg (Sáros m.), 1830, -, vadász
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.

Pajor József, Falubattyán, 1833, -, huszár
Palczmann Eduárd, Igló, 1833, -, huszár, NH
Palkovics József, Pozsony, 1834, -, huszár
Palkovits Ferenc, Borostyánkő, 1832, -, vadász, elesett 1865. július 11.
Paluch Pál, Klubina, 1830, -, vadász
Pancz Gusztáv, Kazsok, 1834, -, huszár, NH
Panik János, ?, 1838, -, huszár
Papp András, Pócsmegyer, 1830, -, vadász, elesett 1866. augusztus 15.
Papp József, Nagykároly, 1833, -, huszár, NH'
Papst Gottlieb, Sopron, 1833, -, huszár
Pataky Sándor, Kecskemét, 1836, hivatalnok, huszár
Pauer Károly Vilmos, nemes, Wolfsthal (Pozsony m.), 1840, -, vadász, NH
Pauk Miklós, Munkács, 1834, pék, vadász
Paulay István, dr., Pest, 1839, orvos, huszár
Paulay Lajos, Tokaj, 1839, kereskedősegéd, huszár
Paulics Lajos, Pozsony, 1830, kereskedősegéd, vadász
Paumann Ferenc, Oszlop, 1826, mészáros, vadász, elesett 1865. szeptember 1.
Pawlowsky Ede, nemes, Pest, 1833, hivatalnok, huszár, NH
Pálinkás József, Nagykikinda, 1827, cipész, vadász
Pázmándy János, Székesfehérvár, 1838, -, huszár
Pelcsárszky Lajos, Szakolca, 1837, szabó, huszár
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686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
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707.
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709.
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713.
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715.
716.
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718.
719.
720.
721.
722.
723.

Pelikán József, Kisdabas, 1832, -, huszár, NH
Pethe Pál, Kiskunfélegyháza, 1831, -, huszár
Peringer Imre, Kecskemét, 1828, -, vadász
Petiik Antal, Vámosmikola, 1831, -, huszár
Petrovits András, Várpalota, 1832, -, huszár
Péchy István, Kassa, 1834, -, vadász
Péchy Kornél, Pécsújfalu, 1825, -, huszár, NH
Péter Gyula, Pécs, 1833, -, huszár
Pétermarkó Zsivkó, Pomáz, 1829, -, huszár, NH
Piazza Ágost, Lőcse, 1825, továbbszolgáló, ?
Pintér László, Nagysáp, 1833, -, tüzér
Pirovszky Sámuel, Korpona, 1834, kelmefestő, huszár
Pisar Jakab, Teplic (Szepes m.), 1834, kovács, vadász
Platz Adolf, Nagyszeben, 1835, -, vadász, elesett 1866. május 1.
Plohn Lipót, Szigetszentmiklós, 1842, üveges, vadász, NH
Plucsinszky János, Kassa, 1838, pék, vadász
Podmaniczky Jenő, br., Pest, 1837, -, vadász
Polák (később: Pókay) János, Pápa, 1829, -, huszár
Pollák Ignác, Belatinc, 1835, kereskedősegéd, vadász, NH
Pollák Mihály, Tótújfalu, 1832, -, vadász
Pommer György, Pest, 1830, -, vadász
Pompek Ferenc, Székesfehérvár, 1827, kőmíves, vadász, elesett 1865. július
Pongrátz Ferenc, Kertes, 1829, -, huszár
Poóts Károly, Lovászi, 1835, ács, vadász, elesett 1866. szeptember 23.
Pópa Gábor, Rigyik, 1832, -, huszár
Popovics István, Bukóc, 1833, -, vadász, NH
Popovics István, Nagyvárad, 1832, -, vadász
Porter József, Miskolc, 1831, szabó, vadász
Posd György, Lúgos, 1839, -, vadász
Pozsár Imre, Kiskunlacháza, 1831, kovács, huszár
Pőczel József, Nagykikinda, 1831, pincér, vadász
Pöntör László, Keszthely, 1824, -, huszár
Prinner Mihály, Rété, 1838, kereskedősegéd, huszár
Prokop János, Pozsony, 1836, inas, huszár
Prokopp Gusztáv, Pozsony, 1837, -, vadász
Pucsek András, Lónyabánya, 1833, cserzővarga, vadász, NH
Punzengruber Lajos, Buda, 1826, -, vadász
Pyber Mihály, gyerkényi, Baromlak, 1830, -, elesett 1865. szeptember 12.

724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.

Radanovits Emil, Siklós, 1830, pék, huszár
Radocsay Miklós, Cvitkovic (Modrus-Fiume m.), 1844, tüzér
Rajkovics Uros, Zombor, 1832, kereskedősegéd, vadász
Rajky János, Kám, 1829, kertész, huszár
Rakodi Antal, Kiskunmajsa, 1834, -, huszár
Ratzenberger János, Mosón, 1834, ács, utász
Rácz József, Zenta, 1834, zenész, vadász
Ráskay Lajos, nemes, Zengg, 1828, nyelvtanár, elesett. 1865. november 22.
Rátz Antal, Komárom, 1834, mészáros, huszár, NH
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733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.

Recsobek Márton, Vác, 1823, szíjgyártó, huszár, NH
Reginyi Rezső, Radna, 1829, -, huszár, NH
Rehling Ferenc, Tarcsafürdő, 1834, mészáros, utász
Reidl István, Doborján, 1833, pék, vadász
Reingrabner Mátyás, Szentgyörgy, 1819, ács, vadász
Reischel Pál, Riczing, 1824, pék, vadász
Reisz Henrik, Kapnikbánya, 1828, -, huszár
Reiter Jakab, Vác, 1837, bognár, utász
Repkó István, Toriszka, 1829, -, huszár, NH
Repser Dániel, Brassó, 1834, -, vadász
Repser Ferdinánd, Nagyszeben, 1837, -, vadász
Reskovics Mátyás, Ulósa, 1835, diák, huszár
Romancsik István, Esztergom, 1838, molnár, huszár, NH
Rosenthal János József, Mezőkovácsháza, 1836, -, huszár, NH
Rosenthal Konstantin Márton, Mezőkovácsháza, 1840, -, vadász, NH
Rosinetz János, Huszt, 1831, -, vadász
Rósz Ágost, Kőszeg, 1838, fazekas, vadász
Roth János, Szeged, 1827, asztalos, vadász
Rothammel Lajos, Kassa, 1837, -, vadász, NH
Rótt Sándor, Pest, 1833, cipész, utász
Rozboril Jakab, Egbell, 1830, napszámos, huszár
Rögler Edmund, Pest, 1841, -, tüzér, NH
Rummel Ignác, Győr, 1831, -, vadász
Rupler János, Nagymárton, 1830, ács, vadász
Ruszka Sándor, Esztergom, 1833, kovács, vadász

758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.

Sahin Lajos, Szovát, 1824, -, huszár
Sahlhausen Móricz, br., Kassa, 1832, -, huszár, NH
Salamon József, Haláp, 1837, -, huszár, elesett 1865. október 18.
Salzer Zsigmond, Kőhalom, 1838, -, ulánus
Sarlay Pál, Losonc, 1834, mérnök, utász
Sass János, Jászberény, 1835, cipész, huszár
Sawitz Tamás, Szárafalva, 1832, -, huszár
Sági György, Bajsa, 1829, molnár, vadász, elesett 1865. október 14.
Sándor János, Filkeháza, 1833, -, huszár, NH
Sárkány János, Kiskunfélegyháza, 1836, -, huszár
Schadeberg Béla, Nyíregyháza, 1837, fodrász, vadász
Schalk József, Németújvár, 1834, -, vadász
Schandorf Mihály, Pozsony, 1837, sóárus, vadász
Schäfer Károly, Pozsony, 1828, hentes, huszár
Scheidl Ferenc, Doborján, 1827, pék, vadász
Schekulin József, Ligvánd, 1830, -, vadász
Scherer József, Bozsók, 1827, szabó, huszár, elesett 1866. június 11.
Schiebel József Ignác, Fogaras, 1824, zenész, tábori zenekar, NH
Schimak János, Kurtakeszi, 1830, -, huszár, NH
Schimansky Lajos, Pécs, ?, -, vadász
Schintal József, Vittenc, 1825, cipész, tábori zenekar, NH
Schleuch Hugó, Arad, 1838, kereskedősegéd, vadász, NH
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780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.

Schmeger József, Pécs, 1837, továbbszolgáló, vadász
Schmidt Károly, Pest, 1824, cipész, vadász
Schmidt Rudolf, Tabajd, 1834, -, huszár
Schneider János, Baja, 1830, -, vadász
Schneider Jordan, Pozsony, 1820, -, vadász
Schneider József, Pozsony, 1827, könyvkötő, vadász, elesett 1866. március 20.
Schneider József, Kismarton, 1834, pék, vadász
Schräm Ignác, Nagyszombat, 1832, lakatos, vadász
Schreiber Emil, Kassa, 1839, hivatalnok, vadász, elesett 1865. november 22.
Schrödl József, Magyaróvár, 1840, pék, vadász
Schumichrast Gusztáv, Kisucza-Ûjhely, 1842, diák, huszár
Schuntner Károly, Pest, 1830, cipész, vadász
Schuster Mihály Adolf, Nagyszeben, 1833, jogász, vadász, NH
Schuster Frigyes Vilmos, Nagyszeben, 1837, kereskedő
Schürich Antal, Temesvár, 1831, pék, huszár
Schwab Ágost, Nyitra, 1829, -, tüzér
Schwarz Móric, Pécs, 1839, -, vadász, NH
Schwarz Antal, Pozsony, 1834, szabó, huszár, NH
Schwarz János, Jánok, 1833, asztalos, NH
Schwarz János, Remete, 1834, férfiszabó, vadász, NH
Schwarzinger Emil, Nagyszeben, 1833, -, utász
Schwetz József, Zayugróc, 183-1, kovács, utász, elesett 1866. június 16.
Sebastian Lajos, Nagyszeben, 1830, továbbszolgáló, vadász, NH
Sebes Miklós, zilahi, Buda, 1834, -, huszár, NH
Seger Antal, Temesvár, 1836, lakatos, vadász
Segner Mihály, Pozsony, 1833, -, utász
Seile János, Pest, 1832, -, huszár
Seidl György, Soroksár, 1833, molnár, huszár
Selmeczi József, Csákvár, 1828, szabó, huszár, elesett 1866. február 1.
Sengl János, Prága (pesti illetőségű), 1833, -, utász
Serbán József, Segesvár, 1830, kőmíves, vadász
Serfőző József, Pest, 1835, -, huszár
Sergely József, Kecső, 1833, cipész, vadász
Sesztanovics István, Németjárfalu, 1829, -, huszár
Sidlovszky Viktor, Feketehalom, 1838, -, tüzérszertáros, NH
Sikor Ferenc, Győr, 1837, -, vadász, NH
Simon Ignác, Kónyi, 1833, kovács, huszár
Simon István, Polgárdi, 1834, -, huszár
Simonis Gottfried, Szászsebes, 1832, -, vadász, NH
Simonovits István, Zombor, 1830, -, huszár
Sirchich Salamon, Beczkó, 1833, -, tüzér
Siskovits Menyhért, Munkács, 1829, cipész, vadász
Sittra von Ehrenheim Ottó, Pozsony, 1835, -, huszár
Skacel Willibald, Kőszeg, 1828, -, tüzér, NH
Skorecz József, Alsó-Köröskény, ?, -, huszár
Skultéty Károly, Körmöcbánya, 1843, kereskedősegéd, huszár
Smekál Rudolf, Pest, 1832, cipész, huszár, NH
Somerauer Hugó, Pápa, 1840, -, huszár
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828. Sommer Adolf, Pest, 1832, -, vadász
829. Soós Sándor, Kecskemét, 1832, lakatos, vadász
830. Soós Sándor, Pápa, 1829, -, vadász
831. Spanraft Antal, Esztergom, 1840, -, vadász, elesett 1865. július 25.
832. Spátay Lajos, Ölved, 1826, -, vadász
833- Sperka Vince, Szomolány, 1836, -, vadász
834. Sprentz Ferenc, Kolozsvár, 1837, diák, vadász
835. Staits Péter, Nagybecskerek, 1832, napidíjas, vadász, elesett 1865. március 14.
836. Stankovits Lajos, Pozsony, 1834, kőmíves, vadász
837. Stankovits Mátyás, Parád, 1830, szabó
838. Stark Mihály, Öcsény, 1830, molnár, vadász
839- Stassino György, Pest, 1830, -, huszár, NH
840. Steiger Engelbert, Pozsony, 1830, cipész, utász
841. Steinhardt Károly, Kismarton, 1832, -, vadász
842. Stekler Ferenc, Kolozsvár, 1823, zenész, katonazenekar, NH
843. Stelczer Károly, Rohonc, 1828, -, huszár
844. Stelle Gotdieb, Komárom, 1830, ács, utász
845. Stibián Ambrus, Maros-Ilye, 1832, -, vadász
846. Stinkovits Zsigmond, Máramarossziget, 1834, pék, huszár
847. Stipán János, Csurcsin? (Zala m.), 1829, -, vadász
848. Stoblak Vaszil, Nagy-Lucska, 1830, -, vadász
849. Stocker János, Zsombolya, 1836, cipész, vadász
850. Stodola Péter, Tata, 1839, zenész, tábori zenekar, NH
851. Stolarik János, Pöstyén, 1825, kovács, huszár, NH
852. Suba Dániel, Máramarossziget, 1834, -, vadász
853. Surina István, Gyöngyös, 1831, posztóműves, vadász
854. Susany Miklós, Kismarton, 1834, -, huszár, elesett 1866. január 11.
855. Suschner András, Veresvágás, 1827, -, vadász
856. Suszták János, Nyitra, 1828, -, vadász, NH
857. Sütő István, Csehi, 1833, -, huszár, elesett 1865. november 30.
858. Süttő György, Szeged, 1822, bognár, utász
859. Süttő Lajos, Komárom, 1841, -, vadász
860. Sváb Ignác, Komárom, 1842, -, vadász
861. Sváb János, Somodi, 1829, -, vadász
862. Sveteletz János, Rábafüzes, 1831, -, huszár
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.

Szabó Alajos, nemes, Malacka, 1828, -, huszár, NH
Szabó Bálint, Kecskemét, 1830, rézöntő, vadász
Szabó György, Debrecen, 1824, -, huszár
Szabó György, Szentgyörgyvár, 1831, -, huszár
Szabó István, Karcag, 1833, -, huszár
Szabó János, Pernstorf (?) (Sopron m.), 1826, -, vadász, NH
Szabó János, Pákozd, 1831, -, huszár
Szabó János, Cegléd, 1840, kovács, huszár
Szabó József, Dömölk, 1830, -, huszár
Szabó József, Fony, 1834, -, vadász
Szabó Károly, Máramarossziget, 1828, -, vadász
Szaboltsik István, Kassa, 1833, -, vadász
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875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919920.
921.
922.

Szahola Ferdinánd, Győr, 1825, szabó, huszár, NH
Szakai János, Vulka-Pordány, 1834, -, vadász
Szakái Gábor, Pest, 1831, molnár, utász
Szakó György, Vága, 1829, -, huszár, NH
Szalay András, Csongrád, 1834, szabó, huszár
Szalay Mihály, Foktő, 1835, szappanfőző, huszár
Szalay György, Tamási, 1831, -, vadász
Szalcher János, Szikla, 1829, -, vadász, elesett 1865. február 22.
Szauter József, Tolna, 1840, asztalos, utász
Szedlák György, Szélnye, 1832, -, utász
Szép Mihály, Bikács, 1837, kovács, huszár, NH
Szekendi János, Szécsény, ?, -, vadász
Szelecsényi Lajos, Rahó, 1838, -, huszár, NH
Szemethy Gábor, Nagy-Bajcs, 1832, -, vadász, NH
Szenczi Mihály, Vaszar, 1834, mészáros, huszár
Szendrői Török József, Ó-Arad, 1841, kereskedősegéd, huszár, Nh
Szenekovich Károly, Kismarton, 1839, cipész, huszár
Szenger Ede, dr., orvos, ?, ?, tábori egészségügy, NH
Szentmarjay György, Cserepeskenéz, 1835, diák, huszár, NH
Szentmiklósy Konrád, Szilas-Balhás, 1833, -, huszár, elesett 1865. szeptember 2.
Szentpétery László, Rimaszombat, 1839, tímár, huszár
Szeybrick János, Eger, 1836, -, huszár, NH
Székelyi Lajos, Debrecen, 1829, cukrász, vadász
Szijártó István, Székesfehérvár, 1834, -, vadász
Szilatis Alajos Pál, Pozsony, 1829, szabó, huszár
Szilágyi Lajos, Eperjes, 1833, asztalos, vadász
Szilágyi Márton, Cegléd, 1829, -, huszár
Szilágyi Pál, Vilmány, 1832, -, huszár
Szilessy Ágost, Nemesjácz, 1838, cipész, huszár
Szimics Simon, Nagybecskerek, 1834, hivatalnok, vadász
Szintén József, Szilas-Balhás, 1838, szabó, vadász
Szlezák Mátyás, Máriavölgy, 1829, -, huszár, NH
Szlovák József, Szvrcsinovec (Trencsén m.), 1834, -, vadász, NH
Szolnoky József, Kiskunfélegyháza, ?, -, huszár
Szoltsán Mihály, Kiskunhalas, 1828, takács, huszár
Szóráth Antal, Vága, 1834, molnár, huszár, elesett 1865. június 26.
Szorián ltodé, Borgó-Prund, 1828, -, vadász
Szöllősy Ferenc, Alsónémedi, 1838, szobafestő, vadász
Sztecsovics Antal, Viznice, 1825, -, huszár, elesett 1866. április 2.
Sztojanovits Bazil János, Nagykikinda, 1807, -, vadász
Sztrizsanek János, Czerova, 1840, kovács, huszár
Sztraka Antal, Szélakna, 1828, -, vadász
Sztrapkó János, Fűrész, 1834, -, vadász
Sztrapkó József, Nőtincs, 1835, -, vadász
Szukup Ádám, Szakolca, 1834, takács, huszár, NH
Szügyi Ferenc, Szolnok, ?, lakatos, vadász
Szüts Károly, Buda,- 1831, hölgyfodrász, vadász
Szy István, Sárbogárd, 1832, -, vadász
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923. Takács András, Visznek, 1834, -, vadász
924. Takács István, Kunmadaras, 1829, -, vadász
925. Takáts Gábor, Nádasd, 1829, -, vadász
926. Takáts István, Rábakovácsi, 1834, -, huszár
927. Takáts János, Komárom, 1830, -, huszár, NH
928. Takáts József, Berza, 1831, -, vadász
929. Tamási János, Foktő, 1831, -, vadász
930. Tamássi Ferenc, Marczali, 1836, -, vadász, NH
931. Tamássy József, Abony, -, vadász
932. Taschner Ferenc, Grics, 1830, -, vadász, NH
933- Taschner József, Kristyán, 1834, -, vadász
934. Tálos István, Felsőörs, 1828, takács, huszár, elesett 1866. augusztus 19.
935. Teknős János, Bát, 1832, -, vadász
936. Tepper Ferenc, Pozsony, 1838, -, vadász, elesett 1865. szeptember 22.
937. Tersztyánszky Kristóf, Asszonyfalu, 1831, -, huszár
938. Tersztyánszky Sándor, Nyitra, 1832, kereskedősegéd, tüzér
939. Tértik Károly, Aranyosmarót, 1826, kereskedő, vadász
940. Thober Ferenc, Kabolya-Polyána, ?, -, huszár
941. Thomas Ferenc, Szentgyörgy, 1830, kereskedősegéd, vadász, NH
942. Thomka Simon, folkusfalvi, Zólyom, 1833, kereskedő, vadász
943. Tibolth Gyula, kocsobai, Sopron, 1834, -, huszár, NH
944. Timár József, Pest, 1831, cipész, vadász
945. Tipograf János, Balázsfalva, 1834, cserzővarga, vadász, NH
946. Titrier Alajos, Alsó-Lendva, 1832, kovács, huszár
947. Tokár Antal, Zenta, 1830, kötélverő, vadász
948. Tóközy Imre, Gálos, 1823, kovács, vadász
949. Tolnay András, Szőgye, 1834, szabó, vadász
950. Tomasini György, nemes, Vác, 1829, mérnök, huszár
951. Tornán Vencel, Bajmóc, 1833, -, huszár, NH
952. Tomek Mihály, Szakolca, 1829, cipész, elesett 1865. augusztus 21.
953. Tonhauser István, Tata, 1836, -, vadász, NH
954. Topár János, Jánosháza, 1830, -, vadász
955. Toronyi János, Csurgó, 1825, takács, vadász
956. Tóth Ferenc, Komárom, 1828, hajós, huszár
957. Tóth Gábor, Tardoskedd, 1825, -, huszár
958. Tóth István, Sümeg, 1824, -, huszár
959. Tóth Sándor, Kőszeg, 1837, -, vadász, elesett 1865. július 19.
960. Török Sándor, Szentes, 1832, továbbszolgáló, testőrkáplár
961. Tőrös Lajos, Sikárló, 1831, -, huszár
962. Travnicsek Adolf, Lamacs, 1838, asztalos, huszár, elesett 1865. március
963. Tréfás Károly, Bereck, 1835, -, huszár, elesett 1866. június 28.
964. Traucsák Imre, Muzsla, 1833, szabó, tüzérszertáros
965. Triesz János, Városlőd, 1827, -, vadász
966. Trimmer Péter, Köttse, 1836, vadász
967. Tropler Mihály, Pozsony, 1833, -, vadász
968. Trittremmel Ferdinánd, Sopron, 1841, bognár, huszár
969- Trutsik Márton, Pozsony, 1834, ács, utász
970. Turcsányi Ferenc, Szabadka, 1834, kőmíves, vadász
971. Túri Albert, Hajdúszoboszló, 1833, jogász, huszár
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972.
973.
974.
975.

Turkovits István, Tótújfalva, 1833, -, vadász
Turkovits János, Tótújfalva, 1833, -, vadász, NH
Turtsek András, Ulava, 1836, vadász, elesett 1866. június 16.
Tüdős József, Komárom, 1841, cukrász, huszár, NH

976.
977.
978.
979980.
981.

Udvardy Sándor, Szentmártonhegy, 1832, -, huszár
Ujházy Ferdinánd, Pest, 1834, -, vadász
Ungár Ferenc, Siklós (Sopron m.), 1832, -, vadász
Uniatycki Ferenc, Nagyszombat, 1834, -, vadász
Urbán István, Ludas, 1820, -, huszár
Urbán János, Kassa, 1833, posztóműves, tüzér

982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.

Valkó Mihály, Gölnicz, 1838, mészáros, huszár, elesett 1865. március 27.
Vancsó Pál, Vörösvár, 1834, szabó, vadász
Varga András, Komárom, 1828, -, vadász
Varga György, Csömöte, 1831, -, vadász
Varga József (helyesen: Gaborik Pál), Csuz, 1827, cipész, vadász
Varga Mihály, Seregélyes, 1830, szabó, vadász, NH
Varga Miklós, Szeszta, 1832, -, huszár
Vargay András, Eperjes, 1831, ács, vadász
Varjassy Béla, nemes, Arad, 1839, -, huszár, NH
Várady József, Kolozsvár, 1824, szabó, vadász, elesett 1865. március 5.
Verbay Gusztáv, Bugyi, 1828, cipész, huszár, elesett 1866. november 8.
Végh Lajos, Somlyó, 1837, kalapos, vadász
Vekor József, Kiskunmajsa, 1829, -, huszár
Vidovich Kristóf, Oravocza, 1843, -, vadász, elesett 1866. ?, Oajaca
Vigh Antal, Székesfehérvár, 1834, szabó, huszár
Vikidál Ignác, Jászberény, 1824, -, vadász
Vincze Antal, Eger, 1833, -, vadász
Vigel János, Szár, 1834, -, vadász, elesett 1866. szeptember 24.
Voit Gyula, Pozsony, 1836, -, vadász
Vojnisics János, Újfalu, 1828, takács, vadász
Vonházy József, Munkács, 1836, kovács, utász
Vörös Ferenc, Székesfehérvár, 1824, -, huszár, NH
Vuits László, Ráckeve, 1830, szappanfőző, huszár

1006.
1007.
1008.
10091010.
1011.
1012.
10131014.
1015.
1016.
1017.

Wagenhoffer Alajos, Nagymarton, 1836, gyepmester, huszár
Wagner József, Schofiditsch? (Vas-m.), 1832, -, vadász
Wagner Károly Walter, wetterstädti, Nagyszeben, 1838, huszár, NH
Wankern Antal, Nagykikinda, 1825, vadász
Warinszky Ferenc, Körmöcbánya, 1832, pék, vadász
Wawra József, Kosolna, 1831, -, huszár
Weber Ágoston, Németszentpéter, 1833, lelkész, tábori főlelkész
Weinberger János, Selmecbánya, 1837, pék, vadász
Weinzirl Vilmos, Oraviczabánya, 1832, gyógyszerész, eü. szolg.
Weiss Gusztáv József, Pinka-Miske, 1837, pék, vadász
Weiss Henrik, nemes, Nedec, 1838, -', huszár
Wendel Ferenc, Vinga, 1834, -, vadász, elesett 1865. október 3-
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1018. West János, nemes, Nagyszeben, 1838, továbbszolgáló, huszár
1019. Wichtrich Ferdinánd, Zsombolya, 1837, kereskedősegéd, huszár, elesett 1865. szeptember 23.
1020. Wickenburg Edmund, gr., Krems, 1831, -, huszár, NH
1021. Wiczen István, Gajár, 1829, -, tüzér
1022. Widder Vencel, Stájerlak, 1838, asztalos, utász
1023. Wiesner Mihály, Incéd, 1834, -, vadász
1024. Wilfing József, Ruszt, 1832, -, tüzér
1025. Wilhelm Antal, Devecser, 1830, mészáros, vadász, elesett 1865. november 4.
1026. Winter Ferenc, Csütörtökhely, 1838, huszár
1027. Wjecha József, Liptóújvár, 1835, kéményseprő
1028. Wolf Lőrinc, Sopron, 1839, kertész, vadász
1029. Wörös Miklós, nemes, Csővár, 1830, -, vadász
1030. Wresitz Ferenc, Gyula, 1827, -, huszár
1031. Wukassowich József, Várasd, 1835, -, vadász
1032. Wurst Károly, Nagyszeben, 1835, lakatos, tüzér
1033. Würtl János, Buda, 1830, -, vadász
1034. Zambi József, Felsőőr, 1832, -, vadász
1035. Zavadszky Mihály, Lengvár, 1837, kalapos, huszár
1036. Zámolyi Gáspár, Pusztafödémes, 1834, pék, vadász
1037. Zechner Mihály, Peremarton, 1838, pincér, huszár
1038. Zechmeister József, Somfalva, 1826, molnár, vadász
1039. Zerdahelyi Eduárd, Nyitra, 1840, -, huszár
1040. Zichy Zsigmond, gr., Komárom, 1840, -, huszár, NH
1041. Zimmermann Emil, nemes, Pozsony, 1834, -, vadász, NH
1042. Zimmermann Károly, Szakolca, 1831, nyerges, huszár
1043. Zoka József, Csokonya, 1833, -, vadász, elesett 1866. április 11.
1044. Zöld (helyesen: Zsebő) Pál, Kálóz (Fejér m.), 1830, huszár
1045. Zubkó Mihály, Kis-Azar, 1830, -, vadász
1046. Zsazsó Márton, Strázsa, 1833, -, huszár, NH
1047. Zsolnay István, Debrecen, 1839, cipész, huszár, NH

A véres, csaknem három évig tartó polgárháború eseményeinek mégoly vázlatos áttekintése
is meghaladná mostani célkitűzésünknek, vagyis a magyar harcosok névsora és adatai ismerte
tésének kereteit. Miksa császárt egy mexikói törzstisztje adta ellenségei kezére és ennek követ
keztében meddőnek bizonyult a súlyos vérveszteséget szenvedett magyar huszárok önfelál
dozó küzdelme.
Miksa mellett fogságában, a siralomházban, majd a kivégzés során csak hűséges magyar
mindenese - inasa, szakácsa, borbélya a vígasztalója - állhatott, Tüdős József, a későbbi híres
pesti cukrászmester.
A kivégzés helyén - amikorra a szenvedélyek már régen elültek, s a gyászos esemény a kellő
történelmi távlatba került - emlékkápolnát emeltek. 1901. június 27-én helyreállt a diplomáciai
kapcsolat Ausztria-Magyarország és Mexikó között, de az emlékkápolna ünnepélyes felavatá
sára már 19OI. április 10-én sor került. 1915-ben azonban a szélsőséges beállítottságú tarto
mányi kormányzó, Montez tábornok a felizgatott tömegek nyomása alatt az emlékkápolna
lerombolását vette tervbe. Erre azonban az Osztrák-Magyar Monarchia követének, Kánya
Kálmánnak - Magyarország 1933-1938 közötti külügyminiszterének - tapintatos és egyben
erélyes fellépése folytán nem került sor.
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JELMAGYARÁZAT
- — szakképzettség nélküli (általában gazdálkodó, földbirtokos, zsellér, segédmunkás)
D —dezertált, vagy eltűnt, vagy önként átállt a republikánus oldalra, vagy önként Mexikóban maradt
E — engedéllyel leszerelt, Mexikóban megtelepedett
Eü — egészségügyi okokból leszerelték, hazaszállították
H — hadifogságba esett, sorsa ismeretien, a hazatérők között nem szerepel
Hv — hadifogságba esett, majd szabadult s hazatért
K—fegyelmi vagy büntetőjogi okokból kicsapták a seregből
NH — az Önkéntes Hadtest feloszlatása után belépett Miksa császár nemzeti hadseregébe. (Később részben haza
tértek, részben Mexikóban vagy más amerikai államokban telepedtek meg.)
Ö — öngyilkos lett
Elesett— harctéren vagy ott szerzett sebesülés következtében hadikórházban elhunyt, vagy a republikánusok kivégez
ték
4" —betegség következtében elhunyt
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VITA

BORÚS JÓZSEF

ÉSZREVÉTELEK DOMBRÁDY LÓRÁND TANULMÁNYÁHOZ

Nagy érdeklődéssel kezdtem olvasni a Hadtörténelmi Közlemények 1989- 3- számában Dombrády Lóránd: Ellenté
tek a magyar politikai és hadseregvezetés között az 1939-es lengyel-német háború megítélésében című tanulmányát.
Érdeklődésem nyomban helyesléssel párosult a szerző levéltári hivatkozásokat tartalmazó lábjegyzeteinek láttán. Ezek
a lábjegyzetek azonban hamarosan hiányérzetet, majd kétkedést támasztottak bennem. Hiányérzetet azért, mert a
tanulmányban a Lengyelország elleni, 1939 szeptemberi német támadással foglalkozó irodalomból szinte egyeden
munkára sem találunk utalást; kétkedésemet pedig a német haderőre vonatkozó adatok pontadansága, téves jellege
váltotta ki.
Nyilvánvaló, hogy egy korlátozott terjedelmű tanulmánytól nem lehet megkövetelni a témára vonatkozó irodalom
részletes használatát vagy idézését. Annyit azonban az olvasó mindenképpen elvár, hogy a fontosabb, akár régebbi, de
főleg az újabb irodalom alapján valamiféle általános tájékoztatást kapjon. Ez alapvető, úgy is fogalmazhatnék, örök
feladata a történetírásnak. És hogy ilyen tájékozódásra, tájékozottságra magának a történetkutatónak is nélkülözhetet
lenül szüksége van - Dombrádynak is szüksége lett volna -, ezt jelen vitacikkel is igyekszem bizonyítani.
A Lengyelország elleni német támadással foglalkozó korabeli kiadványokat és a különféle általános munkákat most
figyelmen kívül hagyva, alapvető feldolgozásnak tekintendő Nikolaus von Vormann szolgálaton kívüli páncélostábor
nok: „Az 1939- évi hadjárat Lengyelországban. A szárazföldi haderő hadműveletei" című, 1958-ban megjelent 1 mun
kája. 1939 szeptemberében v. Vormann alezredesi rangban az O K H , a szárazföldi haderő főparancsnokságának össze
kötő tisztjeként Hitler főhadiszállásán tartózkodott 2 , így - személyes jelenléte révén - közvetlenül értesült a lengyelor
szági hadjáratra vonatkozó különféle döntésekről, ismerte a kiadott parancsokat, intézkedéseket éppúgy, mint az ide
beérkezett jelentéseket. Tapasztalatait jól, érdekesen hasznosítja könyvében. Külön érdeme, hogy függelékben közli a
német szárazföldi haderő 1939- szeptember 1-jei teljes haderejét, a parancsnokok névsorával együtt 3 .
N . von Vormann könyve - noha jó 30 esztendővel ezelőtt látott napvilágot - ma sem avult el. A lengyelországi had
járatról egyébként a legújabb összefoglalást a freiburgi Militärgeschichtíiches Forschungsamt tíz kötetre tervezett, „A
Német Birodalom és a második világháború" című nagy sorozatának 1979-ben megjelent második, „A hegemónia lét
rehozása az európai kontinensen" c. kötetének harmadik része tartalmazza: „Hitler első »villámháborúja« és kihatásai
Északkelet-Európára"4.
Ez a rész - Horst Rohde munkája - ismerteti a hadjárat előzményeit, a katonai előkészületeket, a hadjárat menetét
1939- szeptember l-jétől október 6-áig, végül a hadiesemények következményeit. A leírást több táblázat és térkép egé
szíti ki - pontosan szemléltetve a felvonulást és a hadmozdulatokat.

1 Der Feldzug 1939 in Polen. Die Operationen des Heeres. Weissenburg, 1958.
2 L. erre Hans-Adolf Jacobsen bevezetését a „Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab)" I.
kötetéhez. München, 1982. 154. E o.
3 v. Vormann i. m. 202 s köv. o.
4 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. 2. k. Die Errichtung der Hegemonie auf dem europäischen Kontinent. Stuttgart,
1979. A 3. rész 77-156. o.
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Dombrády tanulmánya ismételten kitér a magyar-román viszonyra 1939 szeptemberében. Irodalmi hivatkozást erre
vonatkozóan sem ad, még Andreas HiUgruber: „Hitler, Károly király és Antonescu tábornagy" című, korábban egyik
könyvében idézett munkáját5 sem említi.
Jogosnak látszhat persze az az ellenvetés, hogy ezek az általam számonkért munkák nem a magyar politikai és a had
seregvezetés 1939 szeptemberi ellentéteivel foglalkoznak. Ez teljes mértékben igaz, de hogy mennyire szükség lett
volna használatukra, és hogy ily módon milyen tévedéseket, hibákat lehetett volna elkerülni, azt a következőkben
kívánom bemutatni.
Dombrády tanulmányának 3. oldalán felbukkan Pariani tábornok, „az olasz vezérkar főnöke"-ként . Az olasz vezér
kar - voltaképpen nagyvezérkar - főnöke 1933-tól 1940. december 6-ig Pietro Badoglio tábornagy volt7; az egyes hade
rőnemek élén külön vezérkari főnök állott. A szárazföldi haderőnél (forze terrestri) ezt a tisztséget töltötte be Alberto
Pariani tábornok, helyettes államtitkár 1939- október 31-ig8.
Tovább olvasva a tanulmányt, a szöveg egyre ismerősebbnek tűnt. Nem volt nehéz megállapítanom, hogy ez - a
bevezető és a rövid befejező bekezdés kivételével - lényegében azonos Dombrády már idézett, három évvel korábbi
könyve első részének „A lengyel-német ellentét és a világháború kirobbanásának hatása a katonai vezetés terveire"
című fejezetével9.
Lényegében, tehát nem betű szerint. De mit jelent ez közelebbről? Az persze elképzelhető, hogy ha a szerző - és
természetesen a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottsága - szükségesnek látta a három év előtt könyv for
mában megjelent szöveg egy részének újbóli közzétételét, ezt azért tette, mert újabb adatokat, megállapításokat, neta
lán következtetéseket, értékelést kívánt közölni.
Ilyeneket az olvasó azonban hiába keres a tanulmányban. Talál viszont olyan eltéréseket a könyv szövegéhez képest,
amelyek okát legfeljebb találgatni tudja. így például a második bekezdésben, ahol a szerző ismerteti Utassy Lóránd
alezredes, londoni magyar katonai attasé 1939. június 9-i jelentését Banfield ezredessel, „a brit honvédelmi miniszté
rium közép-európai referensével" folytatott beszélgetéséről10. Az ide tartozó jegyzet szerint Utassy jelentése az Orszá
gos Levéltárban található.
Ugyanerről a szerző 1986-ban megjelent könyve megfelelő helyén ezt írta: „Utassy május 4-én jelentette, hogy egy
nappal korábban beszélgetést folytatott Banfield vezérkari ezredessel, a brit honvédelmi minisztérium közép-európai
referensével."11 A beszélgetés tartalmi ismertetése a könyvben és a tanulmányban csaknem szó szerint azonos, és
mindkét helyen szerepel ugyanaz az idézett mondat is. Ugyanígy azonos a forrás megjelölése is: OL K 64-82-27/b-562
Rp., - annyi eltéréssel, hogy a könyvben az OL után pont is van, és a végén az 562 után még /1939 áll.12
Hasonló ilyen eltérések további részletezését atiszteltolvasó joggal minősíthetné a szíves türelmével való visszaélés
nek - ezért inkább a konkrét német vonatkozásokra térek át. A tanulmány egy további részében ezt írja a szerző:
„Augusztus 28-án megkezdődött a német és szlovák csapatok felzárkózása a lengyel határra. A Szlovákiában összevont
5. német hadsereg magasabbegységei, a XVIL, a XVIII. hegyi és a XIX. gépesített hadtestek - 10-12 német hadosztály
-, valamint a két szlovák hadosztály befejezték a felkészülést a támadáshoz."13
Ehhez a mondathoz Dombrády forrásként a Hadtörténeti Levéltárban őrzött vezérkari iratanyagból idéz, a követke
zőképpen: HL Ein. vkf. 1. 1939/4507. - Ilyen számú irat van a levéltárban, a 220. csomóban; ez az 1939. augusztus 29-i,
6. sz. helyzetközlés, melyben csupán német csapatszállításokról, német légvédelmi tüzérségről és német repülőgépek
ről esik szó. Nem szerepel benne azonban semmiféle német hadsereg vagy hadtest, sem számmal, sem szám nélkül.
5 Hitler, König Carol und Marschall Antonescu. Die deutsch-rumänischen Beziehungen 1938-1944. Wiesbaden, 1954. 2. kiad.,
kisebb javításokkal uo., 1965. A hivatkozás Dombrády Lóránd.: Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944. Budapest, 1986. 183.
o., 103. jegyzet; rövidített címközlés, betűhibával.
6 Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban H K ) 1989. 289. o.
7 Christian Zentner: Lexikon des Zweiten Weltkriegs. München, 1977. 18. o.
8 Gerhard Schreiber: Marineführung und deutsch-italienische Politik 1919 bis 1944. Hamburg, 1978. 427. o. (névmutató); Pariani
megítélése, németbarátsága uo., 245. o., 455. jegyzet.
9 Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika. I. m. 38-61. o.
10 H K 1989. 287-288. o.
11 Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika. I. m. 38-39. o.
12 Uo. 39. o.; 68. jegyzet a 379- o.-on.
13 H K 1989. 293. o.; ugyanez a szöveg - jelentéktelen stilisztikai eltérésekkel - a könyv 46. oldalán.
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A kutatóban ilyenkor különféle gondolatok támadnak: mindenekelőtt az a kérdés, honnan vette a szerző az idézett
német alakulatok megnevezését? Tovább kutatva ebben az iratanyagban, a 221. csomóban, a 4735. számon találhatók a
vezérkar 2. osztályának 1939 augusztus végi-szeptemberi helyzettájékoztatásai, -közlései. Ezek közül a 6. sz., melyet
szeptember 5-én reggel 8 órakor zártak le, a keleti arcvonalról a következőket rögzítette:
„A szlovákiai német erők további előnyomulásáról hírünk nincs. Megítélésünk szerint e hads. csoport a XVII.
(Bécs), XVIII. hgy. (Salzburg) és a XIX. gyorsan mozgó (újszervezésű) hdt.-ekből áll. ... Ezen hads. csop. psága
Zsolnán van (valószínűleg 5. hads.)."
Tehát 1939. szeptember ötödikéi jelentésről van szó, melyben a magyar vezérkar 2. osztálya „megítélése szerint",
„valószínűleg" alapon adja meg a Szlovákiában feltételezett német hadsereg és ennek hadtestei megjelölését.
A német véderő szervezetéről, különféle alakulatainak számozásáról jelentős számú munka jelent meg, ezek nálunk
is hozzáférhetők. Burkart Mueller-Hillebrand, a Heer, majd a Bundeswehr volt tábornoka: „A szárazföldi haderő
1939-1945" című munkájának II. kötetében, „A villámháborúk 1939-1941. A szárazföldi haderő a háborúban a Szovjet
unió elleni hadjárat 1941 júniusi megkezdéséig" táblázatban ismerteti a Lengyelország ellen felvonult német erőket ,
de ebben az 5. hadsereg nem szerepel. Nem is szerepelhet, mert ezt a hadsereget 1939- augusztus 25-én Münsterben
állították fel, majd szeptemberben a nyugati arcvonalat biztosító C Hadseregcsoport kötelékébe osztották be15, így
sem ekkor, sem később nem került Szlovákiának még a közelébe sem.
Jó ötven évvel az események után könnyű lenne az 1939-ben tevékenykedett vezérkari főnökség 2., felderítéssel fog
lalkozó osztályának szemrehányást tenni a pontatlan adatokért, amelyeket megszerezve nyomban továbbítottak az ille
tékeseknek. Akkor, a lengyel háború napjaiban sem az osztálynak, sem más szervnek nem volt lehetősége a beérkezett
hírek helyességének ellenőrzésére, nem úgy, mint a ma ezeket a helyzetközléseket forrásként használó történésznek.
De vegyük tovább szemügyre ennek a szeptember 5-i helyzettájékoztatásnak a további állításait a Szlovákiában felté
telezett német erőkről. A német XVII. hadtest létezett, de nem Szlovákiában, hanem északabbra állt készenlétben, a
szlovák határ és az Odera folyó közötti területen, szeptember 1-jének hajnalán. Viszont tényleg Szlovákiában vonult
fel a német XVIII. hadtest, melynek kötelékébe eredetileg a 3. hegyi hadosztály, a 4., részben motorizált könnyű
hadosztály, valamint a 2. páncéloshadosztály tartozott . - Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy a német hadtes
teknél ekkor, 1939 szeptemberében még nem használták a „hegyi", „gépesített" és hasonló megjelöléseket; ezeket csak
jóval később, 194 l-ben vezették be.
Még érthetetlenebb a helyzettájékoztatásnak Dombrády által átvett állítása a német XIX. hadtestről. Ezt a hadtestet
lehetett ugyan „gyorsan mozgó*-nak minősíteni, de 1939-ben ugyancsak nem került Szlovákiának a tájékára sem. Első
parancsnokának, Heinz Guderian volt vezérezredesnek 1951-ben megjelent emlékirataiból (is) tudjuk, hogy az Észak
Hadseregcsoport 4. hadseregének a kötelékében a korridoron keresztül kellett a Visztula felső folyásának irányába
támadnia .
Milyen német erők voltak tehát 1939. szeptember l-jén, a második világháború első napján Szlovákiában? Egyedül
és kizárólag a XVIII. hadtest, és ennek a már említett három hadosztályán kívül részt vett a támadásban a XVII. had
test 7. gyaloghadosztálya, továbbá a 2. hegyi hadosztály. Ezen a napon kezdődött az 1. hegyi hadosztály szállítása vasú
ton, a Vág völgyén át a Késmárktól északra fekvő területre, hogy szeptember 5-én ez a hadosztály is bekapcsolódhassék a támadásba18.
Szeptember 2-án annyi változás történt, hogy a XVIII. hadtest parancsnokságát Szlovákia keleti részébe helyezték
át, helyét a Magas-Tátrától nyugatra az augusztus 26-án felállított XXII. hadtestparancsnokság vette át.
Mindezek az erők a német 14. hadsereg alárendeltségébe tartoztak, melynek eredetileg összesen 10 1/3 hadosztálya
volt19. Ez a szám cáfolata Dombrády ama - nem tudni, honnan vett -, már idézett állításának, miszerint Szlovákiában
augusztus végén 10-12 német hadosztály lett volna. - A német légierőre később még visszatérek.
14 Das Heer 1933-1945. II. k. Die Blitzfeldzüge 1939-1941. Das Heer im Kriege bis zum Beginn des Feldzuges gegen die Sowjet
union im Juni 1941. Frankfurt/M 1956. 17. o., 7. sz. táblázat.
15 Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. 2. k. Frank
furt/M, é. n., 281. o.
16 Das Deutsche Reich. I. m. 2. k. 103., ill. 116. o., térkép.
17 Heinz Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg 1951. 57. s köv. o.
18 Hubert Lanz: Gebirgsjäger. Die 1. Gebirgsdivision 1935-1945. Bad Nauheim, 1954. 49. s köv. o.
19 Das Deutsche Reich 2. k. 103. o.
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Már említettem példát arra, hogyan változott meg Dombrádynál Utassy jelentésének keltezése. Talán még ezen is
túltesz az az állítása, miszerint 1939- szeptember l-jén a magyar „légierő bevezette a román területek feletti állandó légi
felderítést"20. Azt a bekezdést, melyben ez a mondat szerepel, stilisztikai változtatásokkal közli tanulmányában21 - a
légi felderítésre vonatkozó mondat elhagyásával, indokolás nélkül.
Dombrády állításával szemben tény, hogy 1939 szeptemberéből ilyen, román terület feletti magyar légi felderítésről
semmiféle adatot nem ismerünk, sem levéltári, sem más forrásban ez nem szerepel. A magyar légi felderítés megszer
vezéséről 1939. szeptember 29-én határoztak, a kiképzésnek november l-jén kellett megkezdődnie, a szolgálat műkö
désének pedig 1940. május l-jével22.
A romániai légi felderítésről szóló mondathoz tartozó 94. sz. jegyzetben Dombrády a „HL Ein. Vkf. 1. 1939/4510."
sz. iratot adja meg forrásként. Ennek az iratnak a már említett 220. csomóban kellene lennie, de ebben nincs, és az ira
tok évtizedekkel ezelőtt elvégzett lapszámozásakor sem volt, mivel ez a számozás folyamatos. Véledenül fennmaradt
azonban az ezen iratókhoz tartozó iktatókönyv, melyből kiderül, hogy az 1939- évi 4510. sz. irat 1939- augusztus 31-én
kelt. Ettől persze még tartalmazhatna utasítást a következő napi légi felderítésre Románia felett - feltételezve, hogy a
magyar vezérkar előre tudta volna: másnap, szeptember l-jén kitör a második világháború, ezért szükség lesz erre a légi
felderítésre. Az iktatókönyvben viszont ennek az iratnak a tartalmáról a következő bejegyzés áll: József kir. herceg az
uzsoki országzászló avatásán." A megfelelő rovatból hiányzik az „itt" jelzés, ami azt jelend, hogy irattárba már akkor
nem került.
A hitieri Németország számára Magyarország a második világháború éveiben - ha nem is egyforma jelentőséggel, de
- mindvégig nélkülözhetetien volt. Számos más téma mellett még ez is megírásra vár; éppen ezért lényeges lett volna
legalább néhány bekezdésben kitérni rá. Juhász Gyula 1964-ben írt arról, hogy Sztójay Döme tábornok, berlini magyar
követ már 1939 augusztus elején ismételten jelentette: a német vezetést a Lengyelország elleni felvonuláshoz foglalkoz
tatja „a magyar területen való átvonulás gondolata"2*.
Ugyancsak Juhász könyvéből tudjuk: gróf Csáky István külügyminiszter szeptember 5-én számolt azzal, hogy a
németek átvonulási engedélyt fognak kérni német csapatok részére magyar területen Lengyelország felé .
Ilyen előzmények ismeretében meglepő Dombrády állítása, mely szerint Joachim von Ribbentrop német külügymi
niszter szeptember 9-én „váratíanul" kérte német katonai szállítások engedélyezését a Kassa-Nagyszalánc közötti,
akkor magyar területen futó vasútvonalon25. Nem szorul bizonyításra, hogy ez a kérés semmiképpen sem minősíthető
váradannak, és a vonatkozó német irodalom ismeretében azt is meg kell róla állapítanunk, hogy voltaképpen elkésett.
Tényszerűen és véglegesen persze csak a freiburgi Militärarchiv nagyszámú iratanyagának ismeretében lehetne vele
kapcsolatban állást foglalni, két tény azonban már most is kétségtelen.
Az első az, amit a legújabb német feldolgozás, a már idézett „A Német Birodalom és a második világháború" ismé
telten leszögez, és ez a lengyel hadseregnek a Beszkidek hegységben tanúsított heves ellenállása. Megnyilvánult ez az
ellenállás a hadjárat első, szeptember 1-6. közötti szakaszában, és folytatódott a 7-ével kezdődött másodikban, annak
ellenére, hogy a német 14. hadsereg szeptember 6-án elfoglalta Krakkót, mégpedig szinte harc nélkül .
Ebből nyilvánvaló, hogy ha a németek a Magas-Tátrától keletre mindjárt a hadjárat kezdetén támadni tudnak, még
hozzá jelentős erőkkel, akkor előbb lehettek volna úrrá a lengyel ellenálláson. Nehézségeiket természetesen fokozta a
kelet-szlovákiai terep jellege, továbbá az itteni út- és vasúthálózat elégtelensége.
A második tényt v. Vormann fogalmazta meg, a következőképpen:
„Nem sikerült Kelet-Szlovákiában 9- 1. előtt egy ütőképes támadócsoportot összegyűjteni. A politikus a katonának
ehhez nem teremtette meg az előfeltételeket."27
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Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika. I. m. 47. o.
HK 1989. 293. o., 2. bekezdés.
HL VKF ein. 1. 4875/1939.
A Teleki-kormány külpolitikája. Budapest, 1964. 39. o.
Uo. 51. o.
HK 1989. 296. o.
Das Deutsche Reich. I. m. 2. k. 116. és 117. o.
v. Vormann: i. m. 82. o.
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Miután a szlovák állam mindenben korlátlanul segítette a németek lengyelellenes agresszióját, nem kétséges, hogy v.
Vormann ezen, az előfeltételek hiányát a német politikának felrovó megállapítása csak Magyarországgal lehet kapcso
latos. Ribbentrop szeptember 9-i kérése az adott helyzetben már csak a német XVIII. hadtest további, a Szán, majd a
Dnyeszter elérését célzó támadásának28 segítését szolgálhatta.
Ennek ismeretében nem áll fenn tovább az a probléma sem, melyet Juhász 1964-ben még így fogalmazott meg:
„Megbízható források hiányában ma nem teljesen tisztázható az a kérdés, hogy a német hadseregnek milyen kato
nai-taktikai okokból lett volna szüksége a magyar vasútvonal felhasználására a Lengyelország elleni háborúban,.. ,"29.
Megbízható, forrásértékű feldolgozásként 1964-ben már rendelkezésre állt v. Vormann munkája, azóta pedig szám
talan más. A kassai vasútvonal 1939 szeptember második harmadában már nem játszhatott életbevágóan fontos szere
pet a német hadvezetés terveinek megvalósításában, de hozzájárulást ehhez mindenképpen. Véleményem szerint ezért
vitatható Dombrády azon állítása, miszerint az Észak-Magyarország határ menti területei felett szeptember 8-án meg
élénkült német légitevékenység v. Ribbentrop következő napi kérését „nyomatékosította"50 volna. Be- és átrepülésekre már szeptember 8. előtt is ismételten sor került, így pl. szeptember 7-én 17 óra 40-kor a kassai repülőtérre német
bombázógép szállt le. A kassai hadtestnek az eseményt jelentő táviratában fennmaradt a gép parancsnokának, Schultheiss ezredesnek a neve31. Ez a Schultheiss minden valószínűség szerint azonos azzal az 1893. augusztus 17-én szüle
tett Paul Schultheiss-szal, aki a német légierő nevelési és kiképzésügyi instruktoraként, altábornagyi rangban, Néme
tországban 1944. május 5-én halálos baleset áldozata lett32.
A Luftwaffe kötelékei történetének feldolgozásából tudjuk, mely alakulatok vettek részt a Lengyelország elleni had
járatban. Az 1935-ben felállított, 1939. május 5. óta 76. számot viselő bombázó ezred egy részét például a magyar repü
léstörténetben korábban már szerepet játszott iglói repülőtérről vetették be, kelet-galiciai lengyel csapatmozdulatok
ellen". Tevékenységük során ennek az ezrednek Do-17 típusú gépei „erődemonstráció" szándéka nélkül is megsért
hették a magyar légteret.
Túlságosan messzire vezetne Dombrády tanulmánya valamennyi pontatlanságának, a benne előforduló hanyagsá
goknak a felsorolása, melyek voltaképpen az olvasó félrevezetését eredményezik, a szerző szándékától függedenül is.
Ilyesmik olvastakor nem tudok másra gondolni, mint arra a jámbor kutatóra, aki 20, 50 vagy akár 100 év múlva ilyen
színvonalú, pontosabban: színvonaltalan munkát olvas majd.
Végezetül legyen szabad valami személyeset leírnom, a Hadtörténelmi Közleményeknek a második világháború
után volt első szerkesztőjeként. Az ötvenes évek elején a Hadtörténeti Levéltárban, 1954-től Intézetben jó néhányan
nem keveset fáradoztunk azon, hogy ez a nagy múltú folyóirat újra megjelenhessék. Nem kevés bürokratikus, politi
kainak szánt) és egyéb ellenállást kellett leküzdenünk, míg a már 1953 elején készen állt első szám 1954 tavaszán végre
kikerülhetett a nyomdából, a hadtörténetírás tudományos színvonalon való művelésének ma is érvényes célkitűzésé
vel. A tudományos színvonal elérését és tartását nem lehet elképzelni a történeti tények, a történeti igazság tiszteletben
tartása nélkül. Ennek a követelménynek az időszerűsége ma, amikor valóságos divat csaknem mindent megkérdője
lezni a történelemben is, egyre növekszik és egyre fontosabbá válik.

28 Das Deutsche Reich. I. m. 2. k. 118. o., a vonatkozó térkép 116. o.
29 Juhász Gy.: i. m. 53. o.
30 HK 1989. 296. o.
31 1939. szept. 8-i, 16. sz. helyzetközlés. HL VKF ein. 1. 4603/1939.
32 Rudolf Absolon: Rangliste der Generale der deutschen Luftwaffe nach dem Stand vom 20. April 1945. Friedberg, 1984. 35., ill.
79. o.
33 Wolfgang Dierich: Die Verbände der Luftwaffe 1935-1945. Stuttgart, 1976. 132. o.

- 176 -

SZEMLE

PÁLFFY PÁL NÁDOR LEVELEI (1644-1653)

Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a
jegyzeteket írta, a mutatókat készítette: S. Lauter Éva
l

Régi magyar történelmi források. Első kötet
Az ELTE Közép- és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék Kutatócsoportjának
forrásközlő sorozata
A kutatócsoport vezetője: R. Várkonyi Ágnes
Sorozatszerkesztők: Horn Ildikó, Kreutzer Andrea
(Budapest, 1989. 223 o.)
Hazai tudományos könyvkiadásunkban az utóbbi esz
tendőkben örvendetesen megszaporodtak a közelmúlt és
a félmúlt eseményeit tárgyaló monográfiák, visszaemlé
kezések, dokumentumgyűjtemények. Nem véletlen,
hiszen az elhallgatott, vagy elhallgattatott történelmi
tények, események és vélemények, lévén sokak által
megélt vagy átélt eseményekről szólók, törvényszerűen
az érdeklődés középpontjába kerültek. Éppen ezért igen
örvendetes, hogy egy olyan új tudományos sorozat
indult el, mely a régmúlt idők történelmi dokumentu
mainak közkinccsé tételére hivatott. Ennek első kötete
ként Pálffy Pál nádornak Batthyány Ádám dunáninneni
főkapitányhoz és Batthyány Borbálához 1644 és 1653
között írt leveleit tartalmazza.
A történelmi forráskiadás az utóbbi években meglehe
tősen elhanyagolt területe a históriai tudománynak. Ám
nem csupán ezért üdvözlendő ez a munka, hanem azért
is, mert egy olyan személyt, s egy olyan korszakot mutat
be a levelein keresztül, akire és melyre a Habsburg-elle
nes függetlenségi harcok fényében inkább csak a histó
riai félárnyék borult. Pálffy Pál nádor alakja - mint a csa
lád többi tagjáé is - a történelem folyamán, a Habsbur
gokhoz való hűségük következtében, már eleve „gyanús"
volt, maga a nádor is jószerével csak a „rokonszenves, de
balszerencsés, gyenge kezű politikus" jellemzést érde
melte ki. Az utóbbi évtized kutatásai tárták fel, hogy az
erdélyi fejedelemség, továbbá a kuruc mozgalmak mel
lett mennyire fontos folyamatok zajlottak a királyi

Magyarországon belül. Ezeket az Esterházy Pál nádorról,
vagy Pázmány Péterről megjelent inkább népszerű,
mégis hiánypótló munkák jelezték.
Pálffy Pál szám szerint 161 leveléből nemcsak a királyi
Magyarország politikai életének kulisszatitkairól kapha
tunk igen plasztikus képet, hanem a mindennapi élet,
halál sokszor babonába forduló történéseiről. A művelt,
európai látókörű nádor is elborzadt például a rettegett
pestis hírén írván, „hogi vagion 30 esztendeié, hogy az
Detrekeöy Jószágomban leveö egi Falumban nem volt, se napokba egi beteges Pinter oda találván menni s-egi
házban megh szállani ezen eiel mindgiart negien holtak
meg ezen házban, ky maid ugi techik hogi halhatatlan
volt ekkoraigh, s-egiebnek sem, hanem Innék rajtunk
leveö ostorának tulajdonithattiuk." (12. levél).
A Pálffy Pál életéről és hivatali működéséről közre
adott tanulmány nem csak iránytűt ad kezünkbe az ira
tok értelmezéséhez és értékeléséhez, hanem számos új
adattal gazdagítja e korszakból számos ponton meglehe
tősen hiányos ismereteinket. Különösen értékes az a
tömör összefoglaló, mely a királyi Magyarországon poli
tizáló különböző hatalmi csoportosulások exponenseit
veszi számbba. Különösen a magyar politikai vezető
réteg és az udvari arisztokrácia egyes tagjai között
(Auersperg, Lobkowitz, Pucheim) lévő kapcsolatok
érdekesek, melyekhez számos, eddig ismeretlen, vagy
kevéssé ismert tényt és adalékot szolgáltatnak a közre
adott levelek.
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Nemzedékek történelmi tudatában úgy élt és él még
sokszor ma is, hogy két birodalom végvidékén puszta
létéért küzdött a nemzet, lényegében elhagyatva Európá
tól, egy rideg, hullaszagú országban, ahol a provinciális
műveltségű nemesség olykor egymással torzsalkodott.
Ám Pálffy Pál levelezéséből gyökeresen más kép tárul
elénk. Számos adatot találunk arra nézve, hogy az 1647.
és az 1649. évi országgyűléseken a magyar rendek milyen
erőfeszítéseket tesznek akár a vallási türelem, akár a kato
nai védelem megszervezésének érdekében. A számos
európai műveltségű és látókörű politikussal rendelkező
magyar vezető réteg eleven és lüktető kapcsolatban volt
az európai és katonai eseményekkel. A kor hírviszonyai
hoz képest meglepően gyors, s viszonylag megbízható
információkkal rendelkeztek a velenceiek dalmáciai
hadisikereiről éppen úgy, mint az 1648-ban Párizsban
kitört felkelésről, ahol Pálffy hírei szerint harmincezren
keltek fel a király és Mazarin bíboros ellen, „s-azkj Kardi
nal Mazarant elevene[n] megh foghia száz ezer koront
ighértek, s-azkj penig megh ölj 50 ezret" (43. levél). A
távoli Angliából például az Oliver Cromwell vezette par
lamenti hadsereg Marston Moor melletti győzelme alig
egy hónap múlva már a nádor tudomására jutott (6.
levél).

Különösen értékes forrásokat szolgáltatnak a levelek a
végvári katonaság mindennapi életének és harcainak
vizsgálatához csakúgy, mint az I. Rákóczi György erdélyi
fejedelem Habsburg-ellenes harcaihoz. Kiemelésre
kívánkozik például az 1644. október 2-án a Hernád men
tén I. Rákóczi György és Johann Götz császári tábornok
csapatai között lezajlott ütközet leírása, melyben az ifjú
Zrínyi Miklós is részt vett (ll. levél). Miután Pálffy Pál
az adott időszakban a Magyar Kamara elnöke, országbíró
és nádor is volt, számos diplomáciai, gazdasági adatot
tartalmaz levelezése a kutatók és a történelem iránt
érdeklődők számára. A kiadvány kezelését elősegítik a
különböző mutatók, s a betűhív közlés nem csak a nyel
vészek és filológusok számára csemege, hanem szinte
kópiaként őrzi az eredeti forrásokat az utókor számára.
Végül reméljük, hogy az ELTE Közép- és Koraújkori
Magyar Történeti Tanszéke kutatócsoportjának forrás
közlő sorozata nem marad folytatás nélkül, s a sorozat
szerkesztői, a szerény anyagi keretből, különösen érté
kes, mégis megfizethető tudományos kiadványokat
jelentetnek meg.
Czigány István

FRANZ PESENDORFER

FELDMARSCHALL LOUDON
Der Sieg und sein Preis
(Österreichischer Bundesverlag, Wien, 1989. 280 o.J

A neves osztrák történetíró a Habsburg-Lotharingiai
uralkodóház toszkánai ágához tartozó főhercegekről írt
életrajzait követően immár a XVIII. század egyik legne
vesebb hadvezérének pályafutását választotta témául. A
kétszáz évvel ezelőtt elhunyt, Mária Terézia és II. József
szolgálatában sikeres és népszerű tábornagy messziről ért
fel a csúcsra. Amikor a szerző a hosszú életutat eleven
színekkel elénk tárja, mindvégig hangsúlyt helyez annak
bemutatására is, hogy a háborúról háborúra feljebb
kerülő hivatásos katona győzelmei milyen árral jártak
mind a győztes had, mind személyesen az ő számára.

A szerzőt, saját vallomása szerint, elsődlegesen éppen
az a kérdés foglalkoztatta: Mi játszódhatott le egy hadve
zér bensőjében, aki nemcsak maga ütközött állandóan a
halálba, hanem aki mind a saját táborában, mind az
ellenségnél lévő ezrekkel kapcsolatosan felelős volt éle
tért és halálért. Az eddigi teljes életrajzi irodalom és az
elérhető források feldolgozásával tett sikeres kísérletet a
válaszadásra.
A szokatlan életút és a rendkívüli egyéniség bemuta
tása annak a ténynek a közlésével indul, hogy a livóniai
születésű hadvezér nevét Habsburg-birodalombéli pálya-
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futásának kezdete óta használta a műben következetesen

képességeit és erényeit Loudon, akit uralkodója a bárói

szerepeltetett Loudon írásmóddal. Ugyanakkor Brémá

méltóságra

ból elszármazott felmenői még leginkább a Laudohn

részesített, majd ezredtulajdonossá nevezett ki, végül

emelt,

csehországi

birtokadományokban

szóképet használták, bár más ortográfia, így főleg a Lau-

táborszernaggyá léptetett elő, így jutalmazva a haditette

don változat, is előfordult.

ket.

Az 1717-ben született későbbi hadvezér felmenői, így

A bekövetkező békeidőben csehországi birtokait gya

nagyatyja és atyja is, a svéd uralom idején a katonai

rapító hadvezér a kis- és nagyháborúban elért sikerei

pályát választották és a hadimesterségből éltek. 1710-ben

révén a Habsburg-birodalom egyik legnépszerűbb egyé

azonban a terület orosz fennhatóság alá került és ezt a

niségévé vált. Az olvasó érzékletes képet kap arról, mint

tényt az 172 l-es békeszerződés véglegesítette. Nagy

kísérelték meg előbb a spanyol, majd a szász, végül az

Péter cár alattvalójává válva Gideon Ernst Loudon kato

orosz uralkodó bizalmasai elérni, hogy hadvezéri sike

nai pályáját az orosz haderőben kezdte meg. 1732-ben

reit, zászlót cserélve, máshol kamatoztassa tovább.

kadétként lépett be a pleskaui gyalogezredbe és ezzel

Ennek következtében a bécsi udvar bizalmatianná vált

vonult már a következő évben Litvánián át Lengyelor

irányában és nem bízta meg hadijellegű feladatokkal.

szágba, ahol kirobbant az örökösödési háború. Ezrede

1766-ban ugyan gyalogsági főfelügyelői kinevezése révén

kötelékében, hadnaggyá előléptetve, 1736-tól az oszmán

az Udvari Haditanács tagja lett, de beosztását alig három

ellenes háborúban a Krímben került bevetésre, majd már

évvel később feleslegesnek ítélték, így a lázas hadire

főhadnagyként Asztrahányban szolgált tovább, egyre

formból alig tudott részt vállalni. Ennek lehetőségét új

kevesebb kedvvel. Miután nem sikerült magát visszahe

beosztása tovább csökkentette: morvaországi vezénylő

lyeztetnie a Baltikumba, megvált az orosz szolgálattól.

tábornokként távol került Bécstől. Pesendorfer rendkí

Az 1742-ben kitört svéd-orosz háborúra tekintettel

vül plasztikusan ábrázolja Loudon megkeseredettségét,

kísérletet tett a szemben álló hadnál való szolgálatválla

amelynek eredményeként végül 1773-ban beosztásából

lásra, de erre végülis nem került sor. A körülményeket a

való felmentését kérte.

szerző részletesen és rendkívül olvasmányosan közli. Ezt

1777-ben a hadvezér eladta csehországi birtokait és a

követően Loudon porosz szolgálat vállalására tett kísér

Bécs szomszédságában lévő Hadersdorf uradalmát és az

letet, ugyancsak sikertelenül. így nem maradt más hátra

annak közepén álló kastélyt vásárolta meg. Az udvarhoz

az osztrák örökösödési háború idején katonai pályáját

közelebb kerülve újólag magára vonta a figyelmet. A

folytatni kívánó ifjúnak, mint hogy a sziléziai háborúban

következő évben kitört bajor örökösödési háború így

a poroszokkal szemben álló császári-királyi hadakhoz

meghozta számára az oly régen vágyott tábornagyi kine

igyekezzen.

vezést. Ám a hadsereggel, amelynek élére állította a

1744-ben kapitányként került Franz von der Trenck

hadügyekben illetékes korrégens, II. József, nem volt

szlavóniai pandúr-szabadcsapatába. Az e kötelékben a

módja jelentősebb hadműveletet indítani, a politikai ese

következő év végéig teljesített szolgálatról szóló részletes

mények a háborúnak rövidesen véget vetettek.

leírás érdemli magyar szempontból a legnagyobb figyel
met. Ugyanígy érdekfeszítő az 1746-tól a károly városi
határőrvidéken a likai ezredben kezdetben kapitányként,
1750-től főstrázsamesterként, majd 1754-től viceóbester

Loudon újabb egy évtizeden át élhette békés életét
Hadersdorfban. A szerző részletesen felidzi, miként fog
lalkoztatta mind mélyebben, szerényen és visszahúzódottan töltött csendes magányában a halál. Az utókor

ként teljesített szolgálatáról szóló rész is.
Az igazi felemelkedésre Loudonnak az 1756-ban
kirobbant hétéves, vagy harmadik sziléziai háború nyúj
tott lehetőséget. Az olvasó érzékletes képet nyerhet az
első években a katonai határőrvidékbeli könnyű alakula
tok egyikének kötelékében, majd élén nagyszerű haditel
jesítményeket lehetővé tévő csehországi kisháborús ese

nak hagyott tanúságként máig ott áll az a szobor, amely
antik öltözetben a halál felett meditálva ábrázolja őt.
Pesendorfer felveti azt a kérdést is, vajon szabadkőmű
ves volt-e Loudon. Ezt elemzése alapján teljesen valószí
nűnek tartja, bár a bizonyítékokat nem tartja elégséges
nek.

ményekről, amelyek Loudon óbesteri előléptetését, majd

Befejezésül a szerző Loudon utolsó visszatérését idézi

generális-főstrázsamesteri, sőt altábornagyi kinevezését

fel, amikor 1788-ban, a kirobbant utolsó oszmánellenes

eredményezték és a Katonai Mária Terézia-renddel való

háború sikeres megvívásához, felajánlotta szolgálatait II.

kétszeri kitüntetése alapjául szolgáltak. Ugyancsak rész

Józsefnek. A horvátországi hadtest élén még egyszer

letesen szól a szerző az 1759-es és további hadjáratokról,

módja nyílt felvillantani hadvezéri talentumát, sőt a

amelyekben, immár hadvezérként, jelentős összevont

betegsége miatt a hadszíntérről távozni kényszerült

erők

Hadik András gróf tábornagy helyett a következő esz-

élén,

jelentős

csatákban

tanúsította

tudását,
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tendőben átvehette a főhadsereg parancsnoki beosztását

Franz Pesendorfer életrajzának lapjain Loudon számos

is. így az ő nevéhez fűződik Belgrád bevétele, a havasal

magyar kortársa is felbukkan és számos, magyar szem

földi bevonulás, egyszóval a hadidiadal.

pontból is fontos esemény köszönti az olvasót. A szerző

Ám a birodalomszerte ünnepelt hős már halálos bete

minden eseménnyel és személlyel kapcsolatosan világo

gen tért vissza a csatatérről. Későn érkezett katonai

san eligazít és közvetlen hangvételű ábrázolásával rend

pályafutása lehetséges betetőzéseként II. Lipót levele,

kívül közel tudja hozni az oly kevéssé ismert XVIII. szá

amelyben valamennyi császári-királyi had élére állítva,

zadi valóságot. Ezt a művet minden e korral foglalkozó

generalisszimusszá tette. Ezt követően rövidesen az örök
harcmezőkre távozott, miután búcsúzóul köszönetet
mondott „minden bajtársának a közemberig bezárólag a

nak feltédenül meg kell ismernie, sőt hasznos lenne, ha
magyar fordításban hozzáférhető lenne az érdeklődő szé
lesebb olvasóközönség számára is.

vele megosztott veszélyekért és hadisanyarúságokért".

Zachar József

BONA GABOR

KOSSUTH LAJOS KAPITÁNYAI
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 181 o.)

Háborúk, forradalmak, vagy szabadságharcok tanul

Az elmúlt 140 év előítéleteivel és elfogultságaival

mányozása, hadtörténeti feldolgozása közben sok min

hagyományozta ránk Görgei Artúrt, a honvédsereg főve

denre kiterjed a figyelmünk: mérlegeljük a szemben álló

zérét, akinek alig több mint egyéves működését értékelte

felek erőviszonyait, felszereltségüket, utánpódási lehető

(vagy „megénekelte") szinte minden generáció törté

ségeiket, elemezzük a kidolgozott haditerveket, gondo

nésze (vagy szépírója). Ismerősünk lehet továbbá Dam

san feltérképezzük és szakaszokra bontjuk a lezajlott

janich János honvéd tábornok, a szabadságharc egyik

hadjáratokat, s nem utolsó sorban, a fennmaradt tények

legjobban bevált hadtestparancsnoka, akit azonban a

birtokában, megpróbáljuk rekonstruálni az egyes ütköze

„hálás" utókor már legendás paraszthőssé „nemesített", s

teket. Ennél lényegesen kevesebb figyelmet fordítunk az

harmadiknak talán Bem Józsefet, az erdélyi magyar csa

egyes hadseregek személyi állományára, a tábornoki,

patok főparancsnokát említhetjük. Rajtuk kívül minden

törzstiszti, századparancsnoki kar összetételének, kép

bizonnyal fel tudjuk még sorolni a tábornoki kar néhány

zettségének, származásának megismerésére. Általában

tagját - Mészáros Lázárt, Perczel Mórt, Henryk Dem-

véve: mostohán bánunk régebbi korok katonatisztjeivel,

biňskit, Leiningen-Westerburg Károlyt - de többségük

személytelenek, arc nélküliek maradnak számunkra, csak

nek legfeljebb a neve cseng ismerősen, életpályájukról,

mint egy jól, vagy rosszul működő gépezet alkotóelemei

származásukról, 1848/49 utáni tevékenységükről már

ről emlékezünk meg olykor róluk. Kivételt ez alól csak a

nincsenek ismereteink. Különösen igaz ez, ha a honvéd

kiemelkedő hadvezérek, vagy valamilyen egyedülálló

sereg századparancsnoki (századosi) állományát vizsgál

hőstettet végrehajtott tisztek képeznek, akikről aztán -

juk.

talán ellensúlyozandó a többiek személytelenségét könyvtári szakmunka születik.

E kétségtelenül fájó hiány pótlására tette meg az első
lépéseket Bona Gábor az 1983-ban megjelent Táborno

Érvényes ez a megállapítás az 1848/49-es magyar forra

kok és törzstisztek a szabadságharcban 1848/49 c mun

dalom és szabadságharc hadseregére is. Hiszen mit

kájában, melyben a legfelső katonai vezető réteg kialaku

tudunk erről a hadseregről, mennyire ismerjük tisztika

lását, nemzetiségi, vallási stb. összetételét elemezte szo

rát?

ciológiai módszerekkel, majd az egyes életutakat össze-
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gezve e tiszti réteg tagjainak legfontosabb életrajzi adatait

magyar haderőnek közel másfél száz kilométeres határ

foglalta össze. Az addig kevésbé, vagy teljesen ismeret

szakaszra kellett felügyelnie. Ezzel szemben Görgei -

len nevek mögött így azonnal emberi sorsok jelentek

elsősorban a hadsereg érdekeit tartva szem előtt - a

meg. A könyv sikerére jellemző, hogy 1987-ben másod

zászlóaljak egy megerősített táborba történő összevoná

szor is kiadták, immár javított és bővített formában. E

sát tartotta szükségesnek, amely „mind az ország védel

munka folytatása a Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában

mére, mind a hadsereg átidomítására nézve több előny

megjelentetett Kossuth Lajos kapitányai, melyben Bona

nyel bír". Hasztalan ostromolta azonban

Gábor a honvédsereg századosi állományát vonta vizsgá

Kossuthot, tervének megvalósításához nem tudta meg

lódásai körébe, s közzétette több mint kétezerötszáz szá

nyerni az elnök támogatását. 1848 december közepén,
támadásának

leveleivel

zados legfontosabb (egyes esetekben eddigi kutatásai

Windisch-Grätz

során összegyűjtött) életrajzi adatait.

ezen zászlóaljak felszereltek ugyan, de harckészségük

megindulásakor

tehát

A könyv első fejezetében Bona a szabadságharc hadse

korántsem volt mondható még tökéletesnek. Kiképzé

rege különböző fegyvernemeinek és alakulatainak létre

sükre, az alakulatok együttműködésének begyakorlására,

jöttével, valamint ezek tisztikarának kialakulásával foglal

sajátos módon, Görgei téli hadjárata alatt kerül sor,

kozik. Széles körű kutatásaira alapozva adatgazdagon

miközben az osztrákoktól nyomon követve a fővárosból

vázolja fel a honvéd zászlóaljak, huszárezredek, a tüzér

a bányavárosokon keresztül visszavonulnak a Hernád

ség, a külföldi légiók és egyéb alakulatok szervezésének

völgyébe, s amikor 1849 február elején ez a hadsereg (a

folyamatát, s minden esetben külön elemzi és értékeli az

feldunai-hadtest) megjelent Kassa környékén, már való

egyes egységek tisztikara kiállításának és kinevezésének

ban harckész, sőt harcedzett zászlóaljakat

módozatait is. Különösen izgalmas ez a szervező munka

soraiban.

tudhatott

a honvédsereg megteremtésénél, hiszen századparancs

A zászlóaljak kiképzésével párhuzamosan nem ment

noki állománya is több helyről verbuválódott (aktív cs.

zökkenők nélkül az új századparancsnoki kar kialakítása

kir. tisztek és altisztek, már nyugállományba vonult cs.

sem. Bona pontosan meghatározza azokat a kritikus idő

kir. tisztek, állami és magánhivatalnokok, polgári foglal

szakokat, amikor a jelentkező tisztigényt a hadügymi

kozást űzők, értelmiségiek, vagyonukból élő nemesek

nisztérium képtelen volt kielégíteni, s így az is előfordul

soraiból kerültek ki), ebből következően tagjai eltérő

hatott, hogy egyes zászlóaljakat ideiglenesen hadnagyok,

szakmai képzettséggel rendelkeztek, s politikai nézeteik

vagy főhadnagyok vezényeltek. A hiány legfőbb oka

ben sem voltak egységesek. Tanulságos továbbá azért is,

1848 őszén valóban az volt, hogy a magyar oldalra átállt

mert a hadszervezés és kiképzés időt és nyugalmat

cs. kir. soralakulatok tisztikarának tekintélyes része a vár

igénylő munkája Magyarországon - egy nagyon rövid

ható osztrák támadás hírére, majd Windisch-Grätz betö

kezdeti időszakot leszámítva - már háborús körülmé

rése után, 1848/49 fordulóján kilépett a honvédsereg

nyek között zajlott. Ez viszont az újonnan felállított és

kötelékéből, nem kis zavart okozva az egyes alakulatok

felszerelt honvéd zászlóaljak betanítását sok esetben

vezényletében. A szerző ezzel kapcsolatban megjegyzi,

lehetetlenné tette, az 1848 júniusában és júliusában Dél

hogy ez megelőzhető lett volna, ha Mészáros Lázár

vidékre - a szerb felkelés leverésére - vezényelt egységek

hadügyminiszter még az osztrák támadás megindulása

alapkiképzésére is már az ellenség előtt került sor.

előtt - tehát 1848 októberében és novemberében - ala

A helyzet a schwechati csatát követően, 1848 novem

pos tisztogatást hajt végre a soralakulatok megbízhatat

berétől sem változott, pedig akkor az ország területének

lan parancsnoki állományában. Ez minden bizonnyal

nagy részén nem folytak hadi események. Kétségtelen,

igaz, és kívánatos is lett volna a parancsnoki kar egy

felgyorsult a hadszervező munka - Bona alapos kimuta

részének kicserélésére, de kivel pótolta volna - az eré-

tása szerint szeptember közepétől december elejéig

lyességéről és határozottságáról egyébként valóban nem

negyven új honvéd zászlóaljat állítottak és szereltek fel -,

híres - hadügyminiszter az elbocsátott tiszteket? Másod

de ezek kiképzése és beépítése a hadseregbe a viszonylag

sorban mi alapján dönthettek volna el a tisztekről, hogy

békés időszak ellenére sem folyhatott

zavartalanul.

ki a megbízható és ki a megbízhatadan? A zászlóaljak

Ennek oka közvedenül Kossuth és az új főparancsnok,

legénységi állományának feljelentései sok esetben meg-

Görgei eltérő katonai helyzetértékeléséből fakadt. Az

alapozadanok voltak, ezek alapján nem lehetett ítélkezni

OHB elnöke a Schwechatnál megfutamított hadsereget

tisztek megbízhatósága fölött. (Damjanichot is árulónak

ugyanis a várható osztrák támadás felfogására, közvede

tartották és agyonlövéssel fenyegették a 3. honvéd

nül a határ megvédésére óhajtotta felhasználni, ami a

zászlóalj katonái még 1848 júliusában.) Ugyanakkor az

gyakorlatban azt jelentette, hogy a mindenképpen átszer

indokoladan gyanúsítgatások, a tisztek leveleinek az

vezésre és kiképzésre szoruló, mintegy húszezer fős

Országos Honvédelmi Bizottmány rendeletéből történő
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felbontása és ellenőrzése ismét csak a magyar kormány

bizonytalanul lehet következtetni az adott személyek

iránti bizalmatlanságot erősítette az ingadozókban. (Lei-

nemzetiségére. A szerző által összeállított adatsor min

ningen - a későbbi aradi vértanú! - elkeseredve tudatta

denesetre azt tanúsítja, hogy a századparancsnoki állo

feleségével 1848 novemberében: „Hiába, bizalmatlanok

mány több mint 20%-a volt más nemzetiségű (ez tekinté

nevem iránt, és csak valamilyen Magyarország érdekében

lyes szám még akkor is, ha ennek több mint a fele német

véghezvitt tettem semmisíthetné meg ezt a gyanút.")

és osztrák eredetű volt). Mivel a szabadságharc egyik

1848 őszén az újonnan felállított zászlóaljak gyors kikép

alapkérdéséről van szó, ez mindenképpen indokolttá

zéséhez minden szakképzett tisztre szüksége volt a hon

teszi, hogy a fejezetben ismertetett nemzetiségi megosz

védseregnek, s Mészáros - Bona Gábor által is idézett -

lást további kutatások alapján pontosítsuk.

alapelve: „a sok tehetséges külföldi tisztet nem elül

bukásának egyik oka a forradalmat és szabadságharcot

1848/49

dözni, hanem a honvédsereg érdekében magunkhoz

irányító liberális nemesség - egyébként szinte mindenki

édesgetni kell", számtalan kiváló volt es. kir. tisztet meg

által helyeselt - céltévesztett nemzetiségi politikája.

tartott a magyar oldalon.

Ennek ellenére a honvéd zászlóaljakban tömegesen har

A munka második fejezetében a századparancsnoki

coltak a magyar ügy diadaláért románok, szerbek, szlová

kar társadalmi rétegződését, vallási, nemzetiségi, életkori

kok, kárpát-ukránok (a szlovákok pl. népességük arány

megoszlását elemzi a szerző. E fejezet egyik nagy

számához viszonyítva több honvédet állítottak ki, mint a

érdeme, hogy a statisztikák és százalékok ingoványos

magyarok); Bona kutatási eredményei azt látszanak iga

mezejére érve Bona nem vész el a számok bűvöletében,

zolni, hogy a legénységi állomány nemzetiségi összetéte

józan mértéktartással csak a leglényegesebb számsorokat

lének arányai alacsonyabb szinten ugyan, de megfelelnek

közli, s következtetéseit

a honvédsereg tisztikarának is.

mindig korrekt

példákkal

támasztja alá. Adataival így is új hadtörténeti és társada

A tisztikar vallási megoszlásának elemzésekor a szerző

lomtörténeti összefüggésekre mutat rá, egyes esetekben

egy újabb, hosszú időn keresztül elfogadott és hangozta

pedig már ismert tételeket támaszt hangsúlyozottan alá.

tott tétel tarthatatlanságára hívja fel a figyelmet. A tétel

Érdekes pl. a magyar és a nem magyar születésű száza

szerint a magyar nép szabadságküzdelmeinek vezetői és

dosok származásának összevetése, hiszen míg a magya

a harcokat támogató népi tömegek döntő többségükben

rok közel 70%-a nemesi eredetű, az idegeneknél ez az

protestánsok voltak (emlékezhetünk, gimnáziumi tanul

arány az 50%-ot sem éri el. A magyar nemzetiségű

mányaink során még ezt sulykolták belénk). A honvéd

nemesi származású századosok közel 50°/o-a tartozott a

sereg századparancsnoki karának vizsgálata azonban nem

középnemességhez, ami híven tükrözi e nemesi réteg -

igazolta ezt, az adatok lényegében megfelelnek az ország

már a reformkor kezdetétől megnyilvánult - politikai

lakossága vallási megoszlásának arányaival. Ezek szerint

aktivitását, érdekeltségét a feudális Magyarország gazda

a századosok több mint 70%-a római katolikus, 16%-a

sági-társadalmi

református és közel 10%-a evangélikus.

átalakításában.

Kevesebbet

tudtunk

viszont eddig a nagybirtokos arisztokrácia szerepvállalá

A munka harmadik, nagyon rövidre szabott fejezete a

sáról a honvédsereg tisztikarában. Legtöbbször azon

századosok szabadságharc utáni sorsáról villant fel

sommás megállapítással ítélkeztünk fölöttük, hogy a

mozaikszerű képeket. Bona felsorolja azon „lehetősége

főnemesség zöme a szabadságharc kitörésekor hazája

ket", melyek közül a századosok „választhattak", kivéve

ellen fordult, jobb esetben visszavonult a politikai közé

természetesen azokat, akiket hadbíróság elé állítottak:

letből, várta a vihar elültét, a forradalom leverését. Igaz, a

emigráció, vagy vállalni az itthoni létbizonytalanságot.

Bona által kimutatott 2,5%-os főnemesi arány elenyésző

Az itthon maradottak sorsának kilátástalansága eredmé

nek tűnik a századparancsnoki állományban, az 56 száza

nyezte, hogy egyre többen bekapcsolódtak a szerveződő

dos ottléte mégis arra figyelmeztet, hogy ideje sutba

ellenállási mozgalmakba, amelyek feljelentésére s leleple

dobnunk ezen osztályharcos színezetű, örökérvényűnek

zésére volt tiszttársaik is vállalkoztak.

hitt megállapításunkat is.

A negyedik fejezet a könyv gerincét adó életrajzi adat

Úgy véljük, a századosok nemzetiségi hovatartozásá

gyűjtemény. Kimeríthetetlen kincsesbánya ez a korral

nak megállapítása volt a legkényesebb, legtöbb hibalehe

foglalkozó történész, helytörténész, a történelem iránt

tőséget magában rejtő feladat, s az ezt bemutató adatsor

érdeklődő olvasó számára egyaránt. Bona alapos kutató

százalékszámai a legbizonytalanabbak. A soknemzeti

munkáját dicséri, hogy a több mint kétezerötszáz név

ségű Habsburg-birodalom sajátos települési viszonyai,

mögött adatok sorakoznak, s közel kétszázötven száza

valamint a „magyar politikai nemzet" fogalmának kora

dost képről is megismerhetünk. Természetesen ez az a

beli értelmezése miatt ugyanis a névből, születési helyből

fejezet, amelyet még évek múltán is lehet bővíteni, pon

és vallási hovatartozásból az esetek egy részében csak

tosítani, kiegészíteni (legyen szabad mindjárt egy adalék-
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kal nekünk is hozzájárulnunk ehhez: a Ferdinánd huszár
ezred olasz származású századosa Luigi Martinengo
1884-ben halt meg Velencében).
A tájékozódást megkönnyítő alapos helynévmutató
összeállításáért külön elismerés illeti Bona Gábort.
Az ismertetés végén röviden szólni szeretnénk még a
könyv címéről: Kossuth Lajos kapitányai. Egy újabb szó
kapcsolat tehát Kossuth nevével, pedig oly sokkal ren
delkezünk már: Kossuth-címer, Kossuth-kalap, Kossuth-nóta, Kossuth-szakáll, s a sor még nem is teljes.
Egy, még a múlt században megteremtett kultusz mára
már megmásíthatadan tartozékai ezek. Jelentenek egy
embert, akinek nevével és tevékenységével koronként
azonosították, egybemosták nemcsak a forradalom és
szabadságharc másfél esztendejét, de olykor a politikai
küzdelmektől hangos reformkort is. Úgy véljük, ez az
újabb szókapcsolat - akaratlanul is - e kultusz továbbélé
séhez nyújthat adalékot. (Hangsúlyozzuk: nem Kossuth
szellemi kiválóságát, politikai nagyságát akarjuk megkér
dőjelezni, vagy akár kisebbíteni, hanem egy árnyaltabb,

21

emberibb Kossuth-kép hívei vagyunk, kevesebb miszti
kummal, több emberi erénnyel és hibával.)
Igaz, e századosok többsége élete végéig vállalta és
hangoztatta, hogy ő Kossuth Lajos kapitánya volt, már
csak azért is, mert az önkényuralom és a dualizmus évei
ben ezzel tiltakozásának, nemzeti érzéseinek is hangot
adhatott. De az 1848/49 fordulóján kilépett honvéd szá
zadosok - több mint 200 fő szerepel a kötetben egy
külön alfejezetben - inkább megpróbálták elfelejteni haj
dani honvédtiszti szereplésüket.
Összefoglalásként megállapíthatjuk, Bona Gábor
hosszú évek kitartó kutatómunkájának eredményeként
színvonalas - a történészek számára nélkülözhetetlen könyvet tett az asztalunkra. A Tábornokok és törzstisz
tek ... és a Kossuth Lajos kapitányai eredményeként a
honvédsereg századosait és ennél magasabb rangfoko
zatú tisztjeit már ismerősként üdvözölhetjük a szakmun
kák és visszaemlékezések lapjain. Várjuk a folytatást.
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A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK ELSŐ SZÁZ ÉVÉRŐL
1898-1918

A Hadtörténelmi Közlemények történetében az 1898-tól 1918-ig terjedő húsz esztendős időszak volt talán a legvál
ságosabb, mivel számai 12 éven keresztül nem jelentek meg. A folyóirat sorsának ilyen alakulását azonban az MTA
Hadtudományi Bizottsága sem így képzelte el, mert az ominózus 1898. április 29-i, az Akadémiához intézett előterjesz
tésében szó szerint ez áll:
„A hadtudományi bizottság a legutóbbi időben, egyrészt mivel előadója, Horváth Jenő ezredes, a budapesti honvéd
gyalog ezred parancsnokává történt kinevezése folytán a Hadtörténelmi Közlemények további szerkesztéséről lemon
dani kényszerítet, másrészt pedig mivel az újonnan választott szerkesztő, Bárczy Oszkár elhalálozott, bizonyos vál
ságba jutott, legalább annyiban, hogy folyóiratát erre alkalmas szerkesztő hiányában megszüntetni kénytelen.
A bizottság ez alkalomból mai ülésén fontolóra vette, mily intézkedések volnának a jövőre nézve teendők, sőt nem
volna-e a bizottság, melynek megbízatása épp most lejár s újból való megválasztása küszöbön áll, egészen feloszla
tandó?
A megállapodás, melyre a bizottság jutott a következő:
1. A bizottság minden körülmények közt, tehát még az esetre is fenntartandó volna, ha intenzívebb működésében
egyelőre szünetelni volna is kénytelen, azon elvi oknál fogva, hogy a magyar hadügyetfigyelemmelkísérje s a magyar
hadügyi viszonyok nemzeti irányban való fejlődésén munkálkodjék, végre pedig azért, hogy az akadémiának, valamint
az akadémián kívül álló tudományos köröknek hadtudományi kérdésekben előforduló - elég gyakori - esetekben
tanáccsal, felvilágosítással szolgáljon, bírálatokat szakvéleményeket szerkesszen stb.
2. A bizottság további fenntartása esetén azonban föltédenül szükséges, hogy a hadtudományi bizottság a II. osz
tályba helyeztessék át.
A hadtudományi bizottság azon merőben téves alapon, hogy tudományosan csak műszaki ágai fejleszthetők, a III.
osztályhoz csatoltatott. Ám de a műszaki ágak, mint a fegyvertan, erődítés stb. a hadi tudománynak csak mellékágai,
főágai a stratégia és a taktika, s ezeknek, valamint az összes mellékágaknak közös alapja, kútforrása a hadtörténelem. Ha
még hozzávesszük, hogy jelen viszonyaink közt, amikor a hadügy közösségénél fogva a hadi tudományok mellékágai megfelelő magyar tudományos intézmények és férfiak híján - magyar nyelven nem is művelhetők, a magyar hadtörté
nelem terén pedig, a bizottság legutóbbi 10 évi tevékenysége mutatja, fölötte üdvös és hazafias működés fejthető ki,
mellőzhetedenül szükséges, hogy a bizottság a II. osztályba helyeztessék át, melynek tagjaival állandó és szoros érint
kezésben áll, melynek törekvéseit elősegítheti s melytől természetszerűleg sokkal több támogatást nyerhet, mint a reá
nézve teljesen idegen III. osztálytól.
A bizottság kéri tehát, hogy továbbra is fenntartassék, hogy a III. osztályból a II-ba áthelyeztessék s bejelenti, misze
rint folyóiratát, a Hadtörténelmi Közleményeket ugyan most beszünteti, de azt ismét megfogja indítani, mihelyst
annak folytatására a viszonyok kedvezőbben alakulnak."1

1 MTA Kézirattár RAL K 1222 Hadtudományi Bizottság iratai 1882-1898 és 1906-1914. 33/1898. sz. (A továbbiakban: RAL K
1222 33/1898.) Ezt a jelzetet, illetve számozást az iratoknak az újrarendezése során adták, mi zárójelben megadjuk az ügydarabok ere
deti iktatószámát is.
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Az 556/HB. számú előterjesztésében felvázolt komor helyzet ellenére azt remélte a bizottság, hogy a viszonyok ked
vezően fognak alakulni és a Hadtörténelmi Közleményeket újból meg fogja indítani. Ezt a bizakodást táplálta az MTA
1899. január 30-i összes ülése, melynek napirendjén szerepelt a HB - és folyóirata, a Hadtörténelmi Közlemények jövője. Ezen az akadémiai ülésen a „II. osztály jelenti az Akadémiának, hogy a Hadtudományi Bizottságot kész a III.
osztálytól átvenni, föltéve, hogy az Akadémia részéről kellő anyagi támogatásban fog részesíttetni. - A jelentés örven
detes tudomásul vétetik s az osztály útján a Történelmi Bizottság fölkéretik, hogy az Akadémia hadtudományi mun
kásságának részletes tervezetét készítse el. Az anyagi támogatás kérdését az Akadémia e tervezet benyújtása után fogja
tárgyalni."2
Eddig még feltáratlan, hogy a Történettudományi Bizottság - melynek elnöke 1899-ig Szilágyi Sándor, 1899-től
Thaly Kálmán, előadója pedig Fejérpataky László - elkészítette-e, vagy sem ezt a tervezetet, illetve ha elkészült, miért
nem terjesztette azt a II. osztály elé, melynek pedig kötelessége lett volna benyújtani megtárgyalásra az Akadémia
összes ülésének. Ezért a HB és folyóiratának ügye, a magyar hadtörténettudomány fejlődésének nagy kárára, még több
éven keresztül megoldatlan maradt. A folyóirat ilyen hosszú, 12 éves szüneteltetésében nem csak akadémiai, szerve
zeti, személyi és pénzügyi okok játszottak közre, hanem politikai és katonai körülmények is. A századfordulón és a
XX. század első évtizedében felhalmozódott ellentétek először a rendkívül népszerűtlen közös hadsereg és az annak
növelésére szánt véderőjavaslat és újoncállítás elleni küzdelmekben robbantak ki. A magyar belügyekbe beavatkozó, a
nemzeti érzést megsértő hadsereg fejlesztését a parlamentek sikeresen megakadályozták, ámde ezek a harcok és a kato
nai vezetés erőfeszítései kihatottak a tudományos élet, így az MTA működésére is. Kemény küzdelem folyt minden
területen a magyar hadsereg nemzeti jellegének megerősítéséért. Ennek fényében érthetetlennek tűnik, hogy az MTA
miért odázta el a Hadtudományi Bizottság és folyóirata - a Hadtörténelmi Közlemények - sorsa feletti döntést.
Az 1905-1906. évi nagy politikai válság hatására fordulat következett be a Hadtörténelmi Közlemények jövője szem
pontjából is. Az Akadémia újra napirendre tűzte a Hadtudományi Bizottság és a folyóirat ügyét. Ebben elévülhetetlen
érdemei vannak Szendrei János levelező tagnak, aki sorozatos kezdeményezéseivel elérte, hogy az MTA 1906 májusá
tól rendszeresen foglalkozni kezdett a HB és a Hadtörténelmi Közlemények újra megindításával. Szendrei János levél
ben kért felvilágosítást az MTA főtitkárától a bizottság korábbi működéséről.
Heinrich Gusztáv főtitkár 1906. május 16-i levelében részletes adatokat közölt 1882-től a HB megalakulásáról, tagjai
ról és működéséről. Megírta, az 1899. január 30-i összes ülésen indítványozták, hogy a Hadtudományi Bizottságot a
III. osztályból tegyék át a II-ba, de „ettől fogva szünetel működése." Szendrei kívánságára végül tájékoztatott a Bizott
ság költségvetéséről: „A Hadtudományi bizottság 1898. évi költségvetése e két tételt foglalja magába:
1. Hadtörténelmi Közlemények segítése és munkák kiadása 2100 Ért, 2. Előadói tiszteletdíj 400 frt. Összesen 2500
frt."3
Szendrei János a munka megalapozott újra indítása érdekében két nap múlva újabb adatokat kért, amire az MTA
főtitkár 1906. május 18-i 261. szám alatti levelében így válaszolt: „Mai napon vett soraira szerencsém van értesíteni,
hogy a Festetics-féle alapítvány, mely eredetileg egy hadtudományi író személyi pótléka gyanánt szolgált, be van
olvasztva az Akadémia Jutalmak czímű költségvetési rovatába s így régibb kamatai semmi esetre sem állnak rendelke
zésre.
Hogy a folyó kamatai miként használtassanak fel, az elsősorban a III. osztálytól függ, mint amelynek körébe a had
tudomány tartozik."4
Szendrei János a Hadtudományi Bizottság korábbi munkásságának a figyelembevételével kidolgozott egy indítványt
és benyújtotta az MTA II. osztályának a Hadtudományi Bizottság újbóli felállítására és Hadtörténelmi Közlemények
című folyóiratának megindítása érdekében. A II. osztály az indítványt véleményezésre átadta a Történettudományi
Bizottságnak. „Bátorkodom javasolni - írta többek között Szendrei János -, hogy a Hadtudományi Bizottság, mely
azelőtt a III. osztály körében állott fenn s amely 1897 óta szünetel a II. osztály kebelében, újból felállítanék és a szak
közlönye, a Hadtörténelmi Közlemények, újból megindítanék. A Honvédelmi Minisztériumban azon ígéretet nyer
tem, hogy a folyóiratra 1600 koronával újra elő fognak fizetni s a jövő évi január hó 1-től évenkénti 2000 korona
segélyt fognak nyújtani.

2 Akadémiai Értesítő (a továbbiakban: AÉ), 1899. 2. füzet, 94. o.
3 RAL K 1222 38/1906. «.
4 Uo. 39/1906. sz.
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A Festetich-féle alapítvány kamataival együtt, amely alapítvány egyenesen hadtudományi czélokra szolgál, az újból
felállítandó bizottság kiadásai ekként az akadémiai költségvetésnek minden megterheltetése nélkül fedezetet nyerhet
nek."5
A Történettudományi Bizottság 1906. november 10-i ülésén Fejérpataky László bizottsági előadó olvasta fel Szendrei János lt. indítványát és a „bizottság beható vita után" a következőkben állapodott meg: „a hadtörténelemnek, mint a
magyar történelmi kutatásokkal szorosan összefüggő feladatnak művelését saját működési körébe tartozónak ismeri el
s ezért teljes készséggel járul hozzá az indítvány azon részéhez, hogy az 1897 óta megszűnt Hadtudományi Bizottság
nak, mely különben is túlnyomó nagy részben nem a szorosabb értelemben vett s a III. osztályba tartozó hadtudo
mányt, hanem a történelmi bizottság feladatai körébe vágó magyar hadi történelmet művelte, nagybecsű folyóirata, a
Hadtörténelmi Közlemények, a történelmi bizottság gondozásában újból megindíttassék. Föltéve, hogy e folyóirat
költségei az indítványozó úr által esedeg kilátásba helyezett honvédelmi minisztériumi támogatással és a hadtudo
mányi czélokra szolgáló Festetich-féle akadémiai alapítvány jövedelméből teljes fedezetet nyernek, a történelmi bizott
ság gondoskodni fog annak szerkesztőjéről, megállapítja a folyóirat programját, ennek s esedeg más hadtörténeti kiad
ványoknak költségvetését, még pedig saját költségvetésétől teljesen elkülönítve, dotációjának megterheltetése
nélkül."6
A Történettudományi Bizottságnak ezt az állásfoglalását a II. osztály 1906. decembber 10-i ülésén elfogadta és Pauler Gyula osztálytitkár 1907. január 15-én a bizottság jegyzőkönyvi kivonatára ezt írta: „A II. osztály f.é. december 10én tartott ülésén a történelmi bizottság javaslatát elfogadta és az összes ülés elé terjeszti."7 Az MTA 1907. január 28-i
összes ülésén a főtitkár terjesztette elő a Történettudományi Bizottság 1906. november 10-én tartott ütése jegyzőköny
vének 3. pontját, a már idézetteket, jelezve hogy a bizottságnak ezt a jelentését a II. osztály értekezlete elfogadta, ezek
után „az összes ülés is helyeslő tudomásul vette."8
E határozat alapján az Akadémia elnöke 1907. február 5-én a Hadtörténelmi Közlemények újra megjelenésének
anyagi támogatása ügyében 75. szám alatt kelt átiratával a honvédelmi miniszterhez fordult, aki 1907. június 12-i 18951.
számú leiratában kijelentette, hogy „legnagyobb örömmel veszi ugyan a Hadtörténelmi Közlemények tervezett fölélesztését, de a maga részéről csak 110 példány megrendelésével segélyezheti a vállalatot."9 A folyóirat megjelenése
ügyében az MTA és HM levélváltásának eredményéről a főtitkár az 1907. október 2-Î akadémiai összes ülésen számolt
be, és az úgy foglalt állást, hogy „tudomásul szolgál és kiadatik a II. osztálynak esedeges további intézkedés végett."10
A Hadtörténelmi Közlemények újra kiadásának ügye az anyagiak miatt továbbra sem oldódott meg és ezért Szendrei János újabb lépésre szánta el magát. Több mint valószínű, hogy sugalmazására a magyar hadtörténelem és folyóira
tának problémáját a heves politikai csatározások színterére, a képviselőház elé vitték. A parlamentben 1908 januárjában
éles vita folyt az újoncmegajánlási törvényjavaslatról, számos képviselő részvételével. 1908. január 24-én, a 264. orszá
gos ülésen szólalt fel Ferdinándy Béla függedenségi párti képviselő, aki elmondta, hogy „az elhangzott beszédekben
felhozattak és tárgyalás alá vétettek mindazon sérelmek és anomáliák, a melyek a hadseregre vonatkozólag magyar
szempontból léteznek... mi tényleg olyan hadsereget tartunk fenn pénzen és emberáldozattal, a melyet semmiképpen
nem mondhatunk magunkénak és a mely ma, újabb alkotmányos életünk 42-ik esztendejében is, az összbirodalmi
eszme és a császári hatalom szolgálatában áll".11
Ferdinándy Béla a továbbiakban kifejtette, hogy „a mi helyzetünkben lényeges minden, ha csak egy téglányi alapot
is rakunk le ahhoz az épülethez, mely majdan az önálló magyar hadsereget lesz hivatva alkotni. Azt a kérdést vagyok
bátor intézni a t. honvédelmi miniszter úrhoz, hogy vájjon a magyar katonai tudományos szakirodalom olyan színvo
nalon áll-e, mely a kívánalmaknak megfelel".12 E kérdés feltevése után részletesen ecsetelte a magyar katonai irodalom
gyenge, fejleden és szegényes állapotát, kiemelve azt a tényt, hogy: „A magyar hadi történet művelésének mezeje meg
lehetősen el van hanyagolva." Követelte, hogy a honvédelmi miniszter tegye jóvá a régi mulasztásokat és az első kéthárom évben évi 150 000 koronával támogassa a magyar katonai irodalom fejlesztését mert ez hozzájárulhat ahhoz
5 Uo. 40/1906. sz.
6 Uo.; 1. még AÉ 1907. 2. füzet, 118-119. o. és Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságá
nak működése (1845-1949). Budapest, 1966. 29. o.
7 RAL K 1222 45/1907. sz.
8 AÉ 1907. 2. füzet, 119. o.
9 AÉ 1907. 11. füzet, 699. o.
10 Uo.
11 Országgyűlési napló. Budapest, 1908. 235-236. o.
12 Uo.
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„a mi törekvésünkhöz, hogy az összes hadsereg kiegészítő részét képező magyar hadsereget tényleg magyarrá tegyük,
hogy ennek alapján majd az önálló hadsereget megvalósítsuk." 13 Befejezésül egy határozati javaslatot terjesztett elő a
háznak. 14
A határozati javaslat elfogadása érdekében több képviselő is felszólalt, többek között Thaly Kálmán, aki szavait
egyenesen Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszterhez intézte, megjegyezve, hogy Ferdinándy Béla képviselőtársa „a
magyar katonai irodalom ügyét pendítette meg" és ez olyan kérdés mellyel a parlamentnek foglalkoznia kell, de ismer
nie szükséges ennek a dolognak előzményeit és múltját. Ö, mint „a legidősebb élő magyar hadi történetíró" és a
„Magyar Tudományos Akadémia történelmi osztályának elnöke", abban a helyzetben van, hogy ismeri az ügyet és
összes részletét. Ez után röviden ismertette, hogy az MTA-nak szinte megalakulásától volt hadtudományi bizottsága és
„Kiss Károly vezetése alatt igen jeles tagjai"; jelenleg egy katona tagja van az Akadémiának: rónai Horváth Jenő. A
„honvédelmi miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia kiküldötteiből egyesült hadtörténeti bizottság, a mely
másfél évtizedig működött, a »Hadtörténelmi Közleményekében igen becses anyagot dolgozott fel részben teljesen,
részben félig. Ennek egyetlenegy honvédtiszti könyvtárból sem volna szabad hiányozni és úgy tudom, hogy bizonyos
számú példányokat a honvédelmi minisztérium meg is küldött a tiszti könyvtáraknak.
A stagnálás és visszahanyatlás a magyar katonai irodalom és különösen a hadtörténeti irodalom terén akkor kezdő
dik, a mikor a Hadtörténelmi Közlemények megszűnnek." 15
A folyóiratot többször fel kívánta újítani az Akadémia, de ez a kívánsága a honvédelmi miniszternél nem talált
valami meleg fogadtatásra. A továbbiakban Thaly Kálmán megállapította, hogy amit „a Hadtörténeti Bizottság közös
erővel teremtett, nem megvetendő dolog, csak tovább kellene építeni, s mindenekelőtt a hadtörténeti negyedévi
folyóiratot kellene felújítani, hogy a honvédtisztikarnak legyen egy negyedévenként megújuló, tudományos alapon,
hazafias szellemben és a történelmi valóságnak megfelelőleg szerkesztett, a régi magyar dicsőség és emlékezetét fentartó folyóirat a kezében, (Helyeslés.) hogy ne Haynaut dicsőítő közös munkákból, hanem ilyen, igazi magyar szellem
ben és a magyar történelem alapul vétele mellett szerkesztett katonai irományokból meríthesse a hazafias lelkének
megfelelő irodalmi és tudományos táplálékát."
Thaly felszólalása végén javasolta a honvédelmi miniszternek, hogy „méltóztassék az Akadémiához egy leirattal for
dulni, nagyobb készséget mutatván, mint a legközelebbi múltban a közösen így megindítandó, felújítandó vállalat
iránt"... Az Akadémiában szívesen megválasztanák Rónai Horváth Jenőt „a Hadtörténeti Bizottság elnökévé és szíve
sen működnének vele közre azok, a kik hadtörténelemmel foglalkozunk, megteremtésében, felújításában a magyar
hadtörténeti és katonai irodalomnak." 17
A képviselőház 1908. január 24-i 264. ülésén megszavazta Ferdinándy Béla javaslatát, hogy a honvédelmi miniszter a
magyar katonai irodalom fejlesztése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és a költségvetés keretében e
célra évenként megszavazásra kerülő összeget célirányosan használják fel, ez 1909-re 25 ezer korona volt.

Ez egyet

jelentett a Hadtörténelmi Közlemények újra megjelentetésének anyagi támogatásával, amire azonban csak több mint
egy év után került sor. Ennek ellenére Szendrei János komoly előkészületeket tett meg annak érdekében, hogy a
folyóirat megjelenhessen. így többek között árajánlatot kért a Franklin Társulattól a folyóirat nyomdai előállítására. A
Franklin Társulat Szendrei Jánosnak 1909. március 5-én- a következő szövegű levelet küldte:
„Költségvetés
Nagybecsű fölszólítása alapján van szerencsénk a Hadtörténelmi Közleményekre vonatkozó költségvetésünket a
következőkben közölni:
Az annak idején nyomdánkban készült kiadáshoz hasonló papíron, alakban és garmond betűkkel egy-egy ívnek (à
16 old.) 500 példányban leendő kinyomtatása és fűzése 66. - koronába, minden további 100 példány 3. - koronába,
nyomtatott boríték 500 péld. után 30. - koronába, minden további 100 péld. 2. - koronába kerülne." 19

13 Uo. 237. o.
14 Uo.
15 Uo. 238. o.
16 Uo. 239. o.
17 Uo.
18 Képviselőház jegyzőkönyvei. Budapest, 1908. 202. o., Képviselőház irományai. CLXI. Budapest, 1908. 435-436., 452-453. o.
19 RAL K 1222 43 (7)/1909. sz.
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Erre a költségvetésre már nagy szükség volt, mivel a honvédelmi miniszter az MTA elnökének megküldte 1909.
április 23-i 6613/eln. számú átiratát, mely szerint:
„Miután az országgyűlés a magyar katonai irodalom fejlesztésének czéljára megfelelő összeget bocsátott rendelkezé
semre, immár eleget tehetek a Magyar Tudományos Akadémia 1907. évi február hó 5-én kelt átiratában a Hadtörté
nelmi Közlemények fölébresztése tárgyában tett megkeresésének és e czélra e folyó évtől kezdve 5000 korona évi
segélyt és ezenkívül 120 példányra való előfizetést ajánlok fel.
Amennyiben ez az összeg a Hadtörténelmi Közlemények költségeinek fedezésére nem volna teljesen elegendő, azt
kérem, hogy a több költséget a Magy. Tud. Akadémia fedezze, mely a múltban bizonyára többet fordított hadtörté
nelmi czélokra.
Ezen állandó jellegű támogatás felajánlásánál ama kívánságomnnak adok kifejezést, hogy ez összeg csakis a magyar
hadi történelem művelésre fordítható.
Az ügy érdekében fekvőnek tartanám azt, hogy esedeg az Akadémia történelmi bizottságának kebelében, vagy azon
kívül egy külön „hadtörténelmi bizottság" alakíttatnék, melynek feladatai közé tartoznék a Hadtörténelmi Közlemé
nyek szerkesztése is.
Ezen hadtörténelmi bizottságba én is jelölnék ki néhány katona tagot, megjegyezvén, hogy ha erre vonatkozólag a
Magyar Tudományos Akadémiának konkrét javaslatai volnának, kérem a tagokul óhajtott tisztek neveit tudomásomra
hozni."20
Az Akadémia elnöksége a honvédelmi miniszter átiratát átadta a Történettudományi Bizottságnak, amely az ajánlá
sokkal kapcsolatban jelentést készített. Az 1909. október 4-i akadémiai összes ülésen a főtitkár bemutatta „a Törté
nelmi Bizottság jelentését a Hadtörténelmi Közlemények ügyében." A bizottsági jelentés teljes terjedelemben idézi a
honvédelmi miniszter átiratát és elhatározta, hogy „a Hadtörténelmi Közlemények fölélesztésére" albizottságot küld
ki, mely Csánki Dezső, Tagányi Károly bizottsági tagokból és Fejérpataky László bizottsági előadóból áll, hogy vegye
fel a kapcsolatot Szendrei János lt.-al, akivel közösen készítsék el „a megindítandó folyóirat programját", s azt terjeszszék a Történettudományi Bizottság elé. Az összes ülés a jelentést helyeslően tudomásul vette.21
Ez az albizottság elkészítette a Hadtörténelmi Közlemények megindításának programját, melyet a Történettudo
mányi Bizottság október 8-i ülése megvitatott, elfogadott és a II. osztály október 11-i értekezlete elé terjesztett. A
„Tisztelt Osztály!" megszólítással kezdődő előterjesztés négy pontban íbglalta össze a hadtörténelem művelésének és
terjesztésének programját: 1. Megköszöni a honvédelmi miniszter szellemi és anyagi támogatását „a Hadtörténelmi
Közlemények felélesztésére". 2. A Történettudományi Bizottság működésében nehezen képzelhető el egy állandó
hadtörténeti albizottság és a „hadtörténelmi kutatások sokkal eredményesebben lesznek végezhetők, ha azok érdeké
ben egy külön hadtörténelmi bizottság létesíttetnék. Az új bizottságnak a Történelmi Bizottsággal való kapcsolata s így
a két bizottság működésének egymással összhangzó tervszerűsége el volna érhető az által, hogy a Történelmi Bizottság
elnöke és előadója hivatalból tagja volna a Hadtörténelmi Bizottságnak. Mindezek alapján a Bizottság javasolja, hogy a
hadtörténeti kutatások czéljaira és a Hadtörténelmi Közlemények kiadására a II. osztályból kifolyáskép, egy állandó
Hadtörténelmi Bizottság létesíttessék."22 3. A számítások szerint nem elégséges a honvédelmi miniszter anyagi támo
gatása „a kitűzött tudományos czél megvalósítására" és ezért szükséges, hogy az Akadémia hozzájáruljon az új bizott
ság költségvetéséhez. „Az Akadémia hozzájárulásának összege egyelőre évi 1200 koronában volna megállapítandó,
amely összeg nagyjából megfelel a hadtudományi czélokra, illetőleg segélyezésére rendelt Festetich-féle alap kamatai
nak, melyek egy időben tényleg erre a czélra szolgáltak."23 4. „Ha az Akadémia a fentiekben részletezett javaslataink
hoz hozzájárul, a Bizottság készséggel vállalkoznék a felújítandó Hadtörténelmi Közlemények programjának elkészíté
sére és egyéb szükséges munkálatok elvégzésére."2
Az osztály állásfoglalása után kerül sor az Akadémia 1909. október 25-i összes ülésére, melyen a „Főtitkár bemutatja
a Történelmi Bizottságnak a Hadtörténelmi Közlemények fölélesztésére vonatkozó jelentését, melyet a II. osztály f.é.
október 11-én tartott ülésén elfogadott és az összes Akadémia elé terjesztett. "2<i Az Összes ülés a jelentést egész terje20
21
22
23
24
25

RAL K 1589 Hadtörténeti Bizottság jegyzőkönyvei 1910-1917. 96/1910. sz.
AÉ 1909. 11. füzet, 627-628. o.
Uo. 632-633. o.
Uo. 633. o.
Uo.
Uo.
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delmében helyeslőleg tudomásul vette és elhatározta, „hogy gróf Tolnai Festetich László alapítványát, aki az
1827:19.t.c. szerint a »felállítandó tudós társaság vagy magyar akadémia javára, névszerint az a mellett a katonai isme
rettárgyakra berendezendő mennyiségtani osztály javadalmazására 10 000 frtot pengő pénzben átadott,« illetőleg ez ala
pítvány évi 1200 koronában megállapított kamatait az új folyóirat, illetőleg a Hadtörténelmi Bizottság rendelkezésére
bocsátja, a honvédelmi miniszter úrhoz pedig feliratot intéz, melyben melegen... fölkéri, hogy a szervezendő bizott
ságba a katonai tagokat kijelölni szíveskedjék."2
Az MTA elnöke 1909. október 25-i 493. számú átiratában tájékoztatta a honvédelmi minisztert az akadémiai összes
ülés döntéséről a Hadtörténeti Bizottság és folyóirata - a Hadtörténelmi Közlemények - fölélesztésére és kérte ehhez
támogatását. A honvédelmi miniszter nevében Bolgár államtitkár 1909. novemberében 16-i 13635/elnöki számú levelé
ben értesítette dr. Berzeviczky Albertet, az MTA elnökét: „a Hadtörténelmi Közlemények felélesztésére felajánlott évi
5000 koronának a folyó évre való kiutalványozása iránt egyidejűleg intézkedtem." 27 Az átirat 1909. december 2-án
érkezett és Heinrich főtitkár még aznap kiadta a II. osztálynak, Pauler osztálytitkár pedig áttétette a Hadtörténeti
Bizottsághoz.
A Hadtörténelmi Közlemények újra kiadásának ügye ezzel jóra fordult.
Az MTA 1909. november 29-i összes ülése határozatban mondta ki a II. osztály keretében a Hadtörténeti Bizottság
felállítását, és hogy az akadémiai Ügyrend 43. §-ban, ahol az állandó bizottságokról van szó, a Történettudományi
Bizottság után a Hadtörténeti Bizottság neve is beiktatandó. Emellett a 44. §-ban az új bizottság neve felsorolandó
azon bizottságok között, melyek a II. osztályhoz tartoznak. Az új, 49. §-ban a Hadtörténeti Bizottság ügyrendi szabálya
a következőképpen iktatandó be: „A Hadtörténeti Bizottság feladata a magyar hadtörténelmi kútfők és egyéb emlékek
felkutatása, kiadása és feldolgozása. Közlönye a »Hadtörténelmi Közlemények«, melyet a bizottság előadója szerkeszt;
ezenkívül a bizottság feladatának megfelelő egyéb kiadványokat is közzétesz, ilyenek létesítésére az előmunkálatokat
megteszi, igyekszik katonai szakférfiakat működési körébe venni s az érdeklődést a magyar hadtörténet és emlékei
iránt felkelteni és ébren tartani. A Történelmi Bizottsággal való kapcsolat és tervszerű együttműködés létesítésére a két
biztottság elnöke és előadói hivatalból tagjai a két bizottságnak." 28
A Hadtörténeti Bizottságnak ez a programja lényegét tekintve nem változott egészen 1947-ig.
Az első Hadtörténeti Bizottság tagjaiul megválasztották Forster Gyula és Nyáry Jenő tiszteleti, Ballagi Aladár,
Békefi Rémig, Csánki Dezső, Fejérpataky László, Károlyi Árpád, Ortvay Tivadar, Thalóczy Lajos rendes, Angyal
Dávid, Borovszky Samu, R. Horváth Jenő, Komáromy András, Márki Sándor, Nagy Géza, Szendrei János, Tagányi
Károly, Takáts Sándor levelező tagokat.
Még a Hadtörténeti Bizottság alakuló ülése előtt Szendrei János újabb költségvetést kért a Hadtörténelmi Közlemé
nyek kiadásához a Franklin Társulattól, ami 1909- január 6-án érkezett meg és a következőket tartalmazta: „Szíves fel
szólítására bátorkodunk ezennel közölni: hogy a Hadtörténelmi Közlemények az Archeológiai Értesítő alakjában és
papírján, garmond ritk. betűkkel 500 példányban leedő kinyomtatásáért és fűzéséért ívenként (à 16 oldal) 98. - koro
nát, minden további 100 példányért 4. - koronát, a borítékért 500 példány után 36. - koronát, minden további 100
péld. után pedig 3. - koronát számítanánk." 29 Ám ennek ellenére a Hadtörténelmi Közlemények programját és a
bizottság költségvetését mégsem tudta elkészíteni a másnapi HB ülésre.
A HB 1910. január 7-én tartotta meg alakuló ülését, melyen a 18 tagból 11 volt jelen. Ez alkalommal megválasztották
elnöknek Rónai Horváth Jenő altábornagyot, majd a jegyzőkönyv szerint 2. napirendi pontként: „A bizottság előadó
jává Szendrei János levelező tagot választja meg, akit egyszersmind a bizottság folyóiratának, a Hadtörténelmi Közle
mények szerkesztésével is megbízta." A 3- napirendi pontként Szendrei János előadó jelenti, hogy a „folyóirat prog
ramját, valamint a bizottság költségvetését a jövő hóban tartandó legközelebbi ülésén előfogja terjeszteni." Végül
utolsó napirendi pontként a bizottság segédtagjaiul megválasztották Breit József vezérkari alezredest és Sárai Szabó
Lajos honvéd századost.' 0
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Rónai Horváth Jenő, a Hadtörténelmi Közlemények első szerkesztője
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A HB előadója és a folyóirat szerkesztője, Szendrei János, a bizottság elnökétől - a korábbi előadótól és szerkesztő
től -, Rónai Horváth Jenő altábornagytól kért felvilágosítást a folyóirat ügyeinek előzményeiről, pénzkezeléséről és a
bizottság költségvetési tételeiről. Horváth Jenő Bécsből 1910. január 31-én írt válaszlevelében Szendrei kérdéseire a
következőket írta:
„1. A Hadtörténelmi Közlemények összes iratait, a hadtudományi bizottság irataival együtt, én annak idején kifeje
zetten irattározás végett, a főtitkári hivatalnak adtam be, két részletben; az egyik csomót személyesen, a másikat kül
dönc útján. Ez utóbbiban voltak a többi közt még bold. Gömöry alezredes nálam volt munkái is, persze német nyelven
írva; ugyancsak itt voltak az előfizetési névsorok is.
2. A folyóirat összes kliséi, szó nélkül, a Franklin Társulat nyomdájában maradtak.
3. Az előfizetési pénzek a Frank. T.-hoz folytak be, de arról nekem rendes elszámolásokat küldött be; e pénzből fizet
tettek elsősorban a nyomtatás, szétküldés stb. összes költségei.
4. Az akadémiai dotátióit én magam vettem fel;Nebből fedeztetett az előadói tiszteletdíj és az írói tiszteletdíjak,
melyeket a szerzőknek nyomtatott nyugta mellett magam küldtem szét.
A ministeri dotátió hasonlókép a Frank. Társ.-hoz folyt be, és előfizetési pénznek tekintetett.
Az egész pénzkezelésről - úgy tudom - együttes számlát vezettem, - de az is lehet, hogy csak az akadémiai dotatioról, az egyes füzetek tiszteletdíjairól külön - nyugtázott - összesítéseket mellékelve. A többiről legközelebb." 31
Szendrei János ezt a levelet figyelembe véve készítette el 1910. február 11-én az MTA Hadtörténeti Bizottságának
költségvetését az 1910. évre:

„Bevétel

Korona

1. A honvédelmi ministérium támogatása

5,000

Kiadás

Korona

1. A H K nyomdai költsége évfolyamnál
50 ívvel számítva à 80 korona

2. Az akadémia Festetich-féle alapítványanak kamatai czimen

1,200

3. A honvédelmi ministérium előfizetése
110 pld. à 10 kor.

50 ív à 80 K.

3,200

3. írói tiszteletdíjak
1,200

Összesen

4,000

2. írói tiszteletdíjak

7,400

10 ív à 60 K

600

4. Klisék, külön mellékletek füzetenként
150 K.

600

5. Porto és kisebb kiadások

250

6. Kisebb nyomtatványok (felhívások stb.),
levélpapírok,

s

a

felhívások

porto-

költségei

300

7. Szerkesztő és előadó tiszt, díj
8. írnok

fizetése
Összesen

800
400
10,150

• Fedezetlen 2,750 Korona

Amennyiben a Hadtörténelmi Közlemények terjedelme csak 40 ívnyi lenne, a fenti tételek a következő összegekkel
volnának leszállíthatok:
1. Nyomda 10 ív à 80 K

800 K

2. írói tiszteletdíjak 7 ív à 80 K

560 K

3. írói tiszteletdíjak 3 ív à 60 K

180 K

4. Klisé és különmelléklet

200 K
Összesen

1,740 Korona

31 RAL K 1222 46(135)/1910. sz.

25

.
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Ha tehát ezen összeget az előirányzott 10,150 Korona kiadásból levonjuk, a kiadások főösszege 8,410 koronát tenne
ki, s ez esetben, tekintve hogy csak 7,400 korona áll rendelkezésre, 1010 korona még mindig fedezetlenül maradna."52
Szendrei tehát a bizottsági költségvetés két variációját készítette el, de nagy energiával és tehetséggel vette számba a
Hadtörténelmi Közlemények szerkesztésével és kiadásával, valamint a nyomdai előállításával kapcsolatos korábbi
anyagokat is. így például leltár készült „A Hadtörténelmi Közlemények tíz első évfolyamának kliséi. A m. tud. Akadé
mia kliséraktárában" címmel, amely a folyóirat első tíz évfolyama illusztrációinak 110 kliséjét sorolta fel. Az érdekesség
kedvéért említjük meg, hogy ezen a listán szerepel a Hadtörténelmi Közlemények első címlapjának kliséje is: „I. kötet
1888. évfolyam. 1. Boríték klisé."33 1910 februárjában tehát még megvolt az eredeti címlap-klisé, annak alapján készí
tette el Szendrei János az eredetivel egyező címlapot, annyi különbséggel, hogy az ő neve szerepelt a borítón szerkesz
tőként. Az új szerkesztő nagy tehetséggel és tervszerűséggel készítette elő, szervezte meg a HB munkáját a Hadtörté
nelmi Közlemények újbóli megjelentetése érdekében. A bizottsági tagoknak időben kiküldte a nyomtatott fejrészes „Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottság" - meghívókat: „Napirend a M. Tud. Akadémia Hadtörténeti
Bizottságának 1910. febr. 19-iki ülésére". A napirend harmadik pontja teljes egészében a Hadtörténelmi Közlemények
kiadásával foglalkozott, az alábbiak szerint: „ j . Előadói jelentések
a) A bizottság irattárnak elvesztése s a klisék leltára.
b) Jelentés a- Hadtörténelmi Közlemények I-ső füzetének munkálatairól.
d) Hirdetési ügyek. Czimlap. Új folyam.
e) Előfizetési felhívás."3
A Hadtörténelmi Bizottság első érdemi ülését 1910. február 19-én Rónai Horváth Jenő elnöklete alatt tartotta meg.
A Hadtörténelmi Közlemények további sorsa, élete szempontjából nagy jelentőségű ülésén részt vettek Nyáry Jenő
tiszteleti, Ballagi Aladár, Békefi Rémig, Csánki Dezső, Fejérpataky László, Ortvay Tivadar rendes, továbbá Angyal
Dávid, Borovszky Samu, Komáromy András levelező, és Breit József vezérkari alezredes, valamint sarai Szabó Lajos
százados segédtagok. Első napirendként az elnök megemlékezett a Hadtörténelmi Közlemények megteremtésében,
kiadásában és szerzőként is kiemelkedő érdemeket szerzett néhai Hollán Ernőről, Salamon Ferencről, Szilágyi Sándor
ról, Thaly Kálmánról, Jakab Elekről, Pauer Istvánról, Gömöry Gusztávról. Második napirendként: „2. Előadó jelenti,
hogy a bizottság egész irattára Bárczy Oszkár volt szerkesztő halála után nyomtalanul elveszett, a Hadtörténelmi Köz
lemények tíz évi folyamában kiadott 110 drb klisé azonban az Akadémiában őriztetik. Tudomásul szolgál."35
A folyóirat megjelentetésével foglalkozott az ötödik és hatodik napirendi pont, a jegyzőkönyv szerint: „5. Előadó
jelentést tesz a Hadtörténelmi Közlemények előmunkálatairól s bemutatja a beérkezett tudományos dolgozatokat és
rajzok jegyzékét, mely oly gazdag anyagot tartalmaz, hogy az már a folyóirat több füzetének megjelenését biztosítja.
Örvendetes tudomásul szolgál és elhatároztatik, hogy a Közlemények 600 példányban nyomandó ki.
6. Ugyancsak előadó bemutatja a folyóirat előfizetési felhívását, melyet a bizottság elfogadván, kinyomat és szétkül
deni határoz."36
A Hadtörténeti Bizottság, amikor eldöntötte, hogy folyóiratát újra megindítja, nem egyértelműen foglalt állást az
évfolyamszámozást illetően. A bizottság napirendjén úgy szerepelt, hogy a Hadtörténelmi Közlemények „Új folyam",
ám az 1910-ben megjelent első szám címlapján már a XI. évfolyam volt olvasható. Vita és értelmezés kérdése, hogy a
Hadtörténelmi Közlemények évfolyamszámozását a 12 esztendei szünet - 1898-1909 - után 1910-ben a XI.-kel foly
tatták. Egyrészt szimbolikus, de mindenféleképp természetes is lett volna, ha a XXII. évfolyamszámozással folytatják a
tizenkét évi kihagyásra ítélt Hadtörténelmi Közlemények évfolyamait. Másrészt arra is lett volna lehetőség, hogy - ezt
a gyakorlatot később két ízben, 1919-1921-ben és 1922-1924-ben is követte a szerkesztőség -, 1898-tól a meglévő kéz
iratokból egy összevont kötetben kiadják az 1898-1909. évi, azaz a Xl-XXII. évfolyamokat. Felfogásunk szerint ez az
utóbbi változat tűnt volna a legelfogadhatóbbnak. Meg kell jegyezni, hogy a Hadtörténelmi Közlemények 1910. évi
számai, összesen 50 ívnyi terjedelemben és az Akadémia főtitkárának utasítására, számonként 1000 példányban jelen
tek meg.37 A folyóirat új címlapja 1910. március 1-én készült el.38
32 Uo. 48 (159)/1910. sz.
33 Uo. 45/1910. sz.
34 RAI. K 1589 198/1910. sz.
35 Uo. 211/1910. sz.
36 Uo.
37 Uo. 369/1910. sz.
38 R A L K 1222 53 (324)/1910. sz.
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Ezen az ülésen a bizottság elfogadta működési programját is, amelyet a Hadtörténelmi Közlemények 1910.1-2. szá
mában a nyilvánosság számára is közreadták. Eszerint: „Feladatának tekinti egyrészt az önálló magyar katonai irodalom
megteremtése és a magyar nemzet hadtörténelmének létesítése czéljából a magyar hadi történetírás ápolását és fejlesz
tését, másrészt pedig a hadtörténelem iránti érdeklődések a nemzet mentül szélesebb rétegeiben való felköltését és
ébrentartását.
E czélból első sorban hivatalos szakközlönyül kiadja a »Hadtörténelmi Közlemények« czimü folyóiratot, melyben
eredeti forrástanulmányokon alapuló hadtörténelmi tárgyú értekezéseket, adalékokat, levéltári adatokat, okmányokat,
egykori hadi jelentéseket és naplókat s más, a hadtörténelemre vonatkozó kútfőket ismertet, hadtörténelmi esemé
nyeknek, hadjáratoknak, csatáknak és várostromoknak, eredeti kútforrások alapján készült történelmi, vagy már ismert
és nyomtatott források tanulmányozásán alapuló katonai szakszerű földolgozásokat s ide vonatkozó tanulmányokat
közöl. Ezen felül azonban nagy súlyt helyez tárgyi hadtörténelmi emlékeinkre is s egyaránt ismertet és közöl tanulmá
nyokat és leírásokat várainkról, régi hadfelszerelésünk emlékeiről, fegyverekről, régi hadviseleti és csataképekről. E
mellett arra törekszik, hogy a kétségtelen hiteles adatok necsak gondos feldolgozásban és nem csupán szakférfiak,
hanem a nagyközönség által is élvezhető vonzó előadásban közöltessenek."39
A HB 1910. március 4-i 210. szám alatt kénytelen a II. osztály elé terjeszteni a Hadtörténelmi Közlemények pénz
ügyi fedezése szempontjából nem mellékes bevételi költségvetési tétel törlése miatt a következő kérelmet: „Tisztelet
teljesen kéri a bizottság, hogy szíveskedjék a tisztelt Osztály határozatilag kimondani, hogy a bizottság kiadásában
megjelendő Hadtörténelmi Közlemények előfizetéseiből befolyó összegek ezen folyóirat kiadási költségeire fordíttas
sanak. Emellett szól nemcsak a tízéves gyakorlat, hanem főleg az a körülmény, hogy különösen a nyomdai árak rendkí
vüli megdrágulása folytán a bizottság nemcsak működési programjának egyeden pontját sem volna képes megvalósí
tani, de még a Hadtörténelmi Közleményeket sem adhatná ki.
A tisztelt Osztály ezen bizottság előterjesztett költségvetésének bevételi rovatából a 3-ik tételt »A honvédelmi
miniszter előfizetése 120 pld-ra á 10 kor., összesen 1200 korona« törölte. Ez pedig jogilag sem állhat meg, mert a m.kir.
honvédelmi miniszter 1909. évi április hó 23-áról 6613. ein. szám alatt kelt átiratában, melylyel az 5000 korona évi
segélyt s a 120 pld-ra való előfizetést felajánlja, a következőket mondja: »Ezen állandó jellegű támogatást felajánlom
ama kívánságomnak adok kifejezést, hogy ez összeg csakis a magyar hadi történelem művelésére fordítható.« Ezek sze
rint az 1200 korona évi előfizetési díj csakis a Hadtörténeti Bizottság céljaira fordítható."
Az MTA II. osztályához felterjesztett példányra az osztálytitkár ráírta: „Érk. márc. 8. A II. osztály a javaslatot pártolólag terjeszti az összes ülés elé." Ám Szendrei Jánosnak más dolga is akadt, 1910 januárjától májusig a Hadtörté
nelmi Közlemények 1. és 2. füzetének megjelentetése érdekében lebonyolította a szükséges megrendeléseket a Pesti
Könyvnyomda RT-vei, Weinwurm Antal Első Magyarországi Fényképészeti Cinkográfiai és Chrono-Autotypiai Sok
szorosító Műintézetével, a Károlyi György Papírkereskedő Kő- és Könyvnyomdájával és a Franklin Társulattal,
melyek számláikat is megküldték és amelyeket a HB kiegyenlített. 1910 áprilisában készítette el a Hadtörténelmi
Közlemények 1-2. füzete írói tiszteletdíjainak kimutatását és gyűjtötte egybe a 23 író által felvett tiszteletdíjak nyugtáit,
összesen 1516 korona és 23 krajcárról. '
Az 1910 áprilisában megjelent első összevont Hadtörténelmi Közlemények, majd többi számai is, szerkezetében,
tartalmában és műszaki kiállításában mindenben hű folytatója volt a folyóirat legjobb hagyományainak. A folyóirat
szerzői polgári liberális szemléletűek voltak és a magyar hadtörténeti múlt tudományos letéteményesének tekintették
magukat, akik, mint cikkeik bizonyítják, nem maradtak ki a nemzetkarakter és a historizáló ideológia kiépítésének
kísérleteiből. Ennek fontos elágazása volt a katonai szokás - és viselettörténeti kutatás, melynek a Hadtörténelmi Köz
lemények szerkesztője, Szendrei János volt kiemelkedő képviselője.

39 H K 1910. 1. sz., 11-12. o.
40 RAL K 1589 369/1910. sz.
41 R A L 129/1910. sz.
42 RAL K 1222 49 (207, 229, 25l)/1910.; 53 (324)/1910., 52 (315)/1910. sz.
43 Uo. 50 (274)/1910., 51 (281-298, 305-307)/1910.; 52 (315)/1910. sz.

44 L. az 1910-1918 között megjelent munkákat: Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1888-1943. évfolyamaihoz. Budapest,
1956.
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A Hadtörténelmi Közlemények újraélesztését a közvélemény és a tudományos élet megelégedéssel fogadta, ennek
illusztrálására a másik történettudományi folyóirat, a Századok ismertetőjét idézzük: „A Hadtörténelmi Közlemények,
mely mint a M. Tud. Akadémia nemrégiben felállított Hadtörténelmi Bizottságának folyóirata, újonnan megkezdte
pályafutását, most jelent meg az 1-2. egyesített füzet Szendrei János tagtársunk szerkesztésében. A jelesen szerkesztett
folyóirat, melynek megindítását a m. kir. honvédelmi minister áldozatkészsége tette lehetővé, folytatója óhajt lenni az
egykor Rónai Horváth Jenőtől szerkesztett s a maga idején hézagot pótlót tíz évfolyamot ért vállalatnak, s ezért címlap
ján a XI. évfolyamot jelként viseli. A Ha'dtörténelmi Bizottság keletkezésének története vezeti be a tartalmas füzetet,
melyben Karácsonyi János, Szabó Dezső, Veress Endre, Weber Arthur, Márki Sándor, Szalay Béla, Komáromy And
rás, Eble Géza, Wertner Mór, Pilch Jenő és Nagy Gábor nagyobb dolgozataival találkozunk; ezenkívül tárcza, hadtör
ténelmi apróságok, hadtörténelmi irodalom, hadtörténelmi okmánytár, magyar hadi szabályzatok gyűjteménye egészí
tik ki ez illustrációkkal élénkített füzetet... Melegen ajánljuk a szakavatottan szerkesztett s a magyar hadtörténeti iro
dalom fejlődését czélzó folyóiratot tagtársaink szíves figyelmébe.

5

A HB 1910. május 28-i ülésén többek között megvitatták a folyóirat előfizetésének és költségeinek kérdését, vala
mint a szerkesztő jogkörét korlátozó főtitkári beavatkozás problémáját Szendrei János előterjesztésében. Ezt a jegyző
könyv így rögzítette:
„5. Előadó jelenti a Hadtörténelmi Közlemények 1. és 2. füzetének megjelenését, de a főtitkár kérte az imprimálás
jogát és a szerkesztő tudta nélkül több változást eszközölt. 600 példány helyett 1000 példányt rendelt el kinyomtatni,
ami 345 Korona túlkiadás, ez fedezeden.
6. Ugyanezzel kapcsolatban kimondja a bizottság, hogy az Akadémia Ügyrend 224. § értelmében a Hadtörténelmi
Közlemények imprimálási joga nem a főtitkárt, hanem egyedül a szerkesztőt illeti meg.
A szerkesztő június elején kapta meg az első külföldi elismerő sorokat a folyóiratról; a K.u.K. Heeresmuseum igaz
gatója 1910. május 30-i 242. számú levelében köszönte meg az intézménye számára megküldött Hadtörténelmi Közle
mények első számát.
A HB egykori iratai bizonyítják, hogy Szendrei János milyen nagy és rendszeres erőfeszítéseket tett a Hadtörténelmi
Közlemények színvonalas, megfelelő terjedelmű, időbeni megjelentetéséért és pénzügyi fedezetének biztosításáért. A
HB 1910. október 2-án küldte el a honvédelmi miniszternek az évi anyagi támogatási kérelmét, elismerve: azáltal, hogy
„6200 korona évi segélyt utalványozott részünkre, lehetővé tette, hogy a Hadtörténelmi Közlemények czímű folyóira
tunk megindulhasson.
A nyomdai ipar rohamos áremelkedésével kapcsolatban... hivatalos értesítést vettünk, hogy a nyomdai és rokon
iparágak áraikat 10%-al felemelték... Miután ezek folytán folyóiratunk további fennmaradása csak úgy lehetséges, ha
eddigi 40 ívre leszállított terjedelmet újabban jelentékenyen leszállítanék, ami viszont annak tudományos értékét tenné
koczkára, bátorkodunk mély tisztelettel kérni Nagyméltóságodat, hogy a magyar hadtörténelmi irodalom fenntartása,
és továbbfejlesztése érdekében annak évi dotátióját 1911. év elejétől kezdve 2000 koronával felemelni szíveskedjék."
Hazai Samu honvédelmi miniszter 1910. október 25-i 9443/eln. számú válaszában értesítette az MTA Hadtörténelmi
Bizottságát, hogy a „Hadtörténelmi Közlemények czéljaira eddig adott évi 5000 korona támogatás összegét a jövő
évtől kezdődőleg 2000 (Kettőezer) koronával fel fogom emelni.

9

A HB elnöke és előadója még aznap megírt levél

ben köszönte meg a Hadtörténelmi Közlemények felemelt évi pénzügyi támogatását. 50
Ebben az időben kulminált Heinrich Gusztáv főtitkár és Szendrei János szerkesztő között is a vita a Hadtörténelmi
Közlemények 1910. 1-2. száma felemelt példányszáma pénzügyi fedezetének ügyében. Szendrei János 1910. június
6-i, ebben a kérdésben írt levelére a főtitkár november 9-i levelében a következőket írta: „folyóiratod 1-ső füzetéből az
új vállalat érdekében nyomattam 400 példánnyal többet, hogy a legszélesebb körökben terjeszthető legyen, a mi meg is
történt.
A költségtöbblet természetesen a Bizottságot terheli, mely módot fog találni arra, hogy a deficitet fedezze... soha
még bizottság nem követelte, hogy az ily túlkiadást az Akadémia födözze.

45 Századok, 1910. évfolyam, 438. o.
46 RAL K 1589 369/1910. sz.
47 RAL K 1222 55(364)/1910. sz.
48 Uo. 60(433)/1910. sz.
49 Uo. 64(460)/1910. sz.
50 Uo. 65(46l)/1910. sz.
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Egyébként is Bizottságtok még rendelkezik az 1909- évi ministeri segéllyel, melyből ez a deficit fedezhető. Kár és
indokoladan oly csekély előfizetési összegért oly vastag füzeteket adni, ami csak a közönség demoralizálására vezet." 51
A vita ezek után úgy zárult le, hogy a többletköltséget a HB valóban megmaradt bevételeiből fedezték. Szendrei
János, megfogadva a főtitkár javaslatát, a folyóirat előfizetői számának növelése érdekében újabb kísérletet tett. Elkép
zeléséről 1910. november 18-i levelében számol be Rónai Horváth Jenő altábornagynak, a HB elnökének, aki novem
ber 20-i válaszában kifejtette: „Nincs ellene ugyan semmi ellenvetésem, csak hogy teljesen kárbaveszett fáradságnak tar
tom.
Magyarországon van öt - a hadtestparancsnokságok székhelyein - katonai tudományos és casinó egyesület, melyek
közül talán 1-2 elő fog fizetni, az Ausztriában levő 10-12 casinóból pedig egy sem.
Bizonyos, hogy a nyomtatvány költségét sem kapod meg.
Én mához egy hétre Budapestre utazom és rendelkezésedre állok; talán jó lenne az ülést hétfőn 28-án megtartani d.u.
4 órákkor (5 órákkor összes ülés van)." 52
A HB 19IO. november 28-i jelzett ülésének előkészítésére Szendreinek számos, a Hadtörténelmi Közleményekkel
kapcsolatos fontos előterjesztést kellett kidolgoznia, mivel a tervezett 10 napirendi pontból 8 a folyóirat ügyeivel fog
lalkozott. Mindenekelőtt a főtitkár 1910. november 20-i 505. számú átirata értelmében el kellett számolni az évi dotá
ció felhasználásáról és el kellett készítenie az 1911. évi munkatervet és költségvetést, amit december 31-ig kellett felter
jesztenie a Főtitkári Hivatalnak. 53 November 27-re elkészült az MTA HB költségvetése az 1911. évre, melynek bevételi
tételei voltak: 1. A honvédelmi miniszter által 1909-re utalt 5000 koronából fennmaradt 3000 korona; 2. honvédelmi
miniszteri támogatás 1911-re (7000 K ) ; 3. Az Akadémia Festetich-féle alapítványának kamatai 1911-re (1200 K ) ; 4. a
Honvédelmi Minisztérium előfizetése 120 példányra (á 10 K) 1911-re (1200 K), összesen 1200 K. Kiadási tételei: 1. a
Hadtörténelmi Közlemények nyomdai költségei, 40 ív, ívenként 95 K, 3800 K; 2. írói tiszteletdíjak: 3050K; 3. Klisék:
550 K; 4. Kisebb kiadások, írnok stb.: 680 K; 5. Kisebb nyomtatványok: 150 K; 6. Szerkesztő előadó tiszteletdíja: 800
K; 7. Előre nem látott kiadások (túlszedés stb.): 370 K; összesen: 9400 K. Maradvány: 3000 K. 5 4
Tájékoztatásra előkészítette az 1911. évfolyamba érkezett 17 kéziratot, amelyek a legjobb hazai szerzők tollából szár
maztak. 55 A Bizottság elé kívánta terjeszteni a Hadtörténelmi Közlemények magyar, német, francia nyelvű kinyomta
tott előfizetési felhívását, amely röviden bemutatta a folyóirat történetét, az 1910. évfolyam 1-2. füzet címlapját A/5
formátumban, a megjelenés időpontjait, terjedelmét (40-50 ív), és árát (10 korona). A felhívást Rónai Horváth Jenő
altábornagy, a HB elnöke és Szendrei János HB előadó, a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője írta alá.5 Elkészí
tette a Hadtörténelmi Közleményekből külföldi folyóiratok számára küldendő cserepéldányok címlistáját, melyszerint
Ausztriába 6, Németországba 4, Svájcba 1, Olaszországba 2, Franciaországba 4, Romániába 1, Dániába 1, Angliába 3,
összesen 22 példányt kívánt elküldeni. 57 Az ülés elé terjesztette a Hadtörténeti Bizottság 1910. évi működéséről szóló
jelentés tervezetét, ami így szólt: „A Hadtörténelmi Bizottság tizenkét évi szünetelés után ez évben újból megalakult,
elnökévé Rónai Horváth Jenő altábornagy t.t. és előadójává Szendrei János lev.t. választotta.
Működését a bizottság régi folyóiratának a Hadtörténelmi Közleményeknek, az előadó szerkesztésében való újbóli
megindításával kezdte meg, melynek ez évi folyamata 41 ívnyi terjedelemben gazdagon illusztrálva jelent meg." 5
A HB 1910. november 28-i ülése jegyzőkönyve szerint 3. napirendi pontként jóváhagyták, hogy a folyóirat nyomdai
költségeinek 10%-os növekedését a jövő évi költségvetésben feltüntetik. 4. napirendként örömmel vették tudomásul,
hogy a honvédelmi miniszter 2000 koronával emeli a pénzügyi támogatást. 5. napirendként bemutatták a folyóirat
folyó évi 4. füzetét. 6. napirendként elfogadták a Hadtörténelmi Közlemények évi jelentését és 41 ívben való megjele
nését. 7. napirendi pontként megvitatták és elfogadták a Hadtörténelmi Közlemények 1911. évfolyamának elgondolá-

51 Uo. 68(477)/1910. sz.
52 Uo. 70(49l)/1910. sz.
53 Uo. 7l(492)/1910. sz.
54 Uo. 73(505)/1910. sz.
55 Uo. 74(506)/1910. sz.
56 Uo. 76(530)/1910., 80(8)/1911. sz.
57 Uo. 82(13)/1911. sz.
58 Uo. 89(112)/19H. sz.
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sát és kéziratait. 8. pontként tudomásul vették és jóváhagyták a folyóirat külföldi cserepéldányait. 9. és 10. pontként
jóváhagyták a HB 1910. évi zárszámadását és 1911. évi költségvetését.59
Ezzel zárult le a Hadtörténelmi Közlemények újbóli megindításának eseményekben és eredményekben gazdag esz
tendeje, ami megalapozta a következő időszakot. Az 1911. esztendő első felében a folyóirat 1. és 2. száma rendben
megjelent, ezt bizonyítja a HB 1911. június 6-i ülése, melyen az előadó bemutatta a Hadtörténelmi Közlemények
júniusi füzetét és pozitívan számolt be a „következő füzetek munkálatairól". ° jelentkeztek a cserepartnerek is. A
német nagyvezérkar II. hadtörténelmi osztályának főnöke 1911. június 17-i 68B. számú levelében megköszönte a Had
történelmi Közlemények számait és megküldte a „Urkundlichen Beiträge und Forschungen zur Geschichte des Preussischen Heeres" című periodikájuk 16-19. füzetét.61
Az év második fele már nagyobbb gondokat jelzett, bár a HB költségvetése az 1912. évre igen pozitívan alakult,
hiszen a bevétel összege 12 453 korona 80 krajcár, a kiadás összesen 9400 korona volt, melyből a Hadtörténelmi Közle
mények nyomdaköltsége, 40 ívvel és ívenként 95 koronával számítva, 3800 korona, az írói tiszteletdíjak összege 3050
korona. A maradvány 1913-ra 3053 korona 80 krajcár. Am igen rosszul alakult az egyéni előfizetők száma, összesen
csak 149, és ez kevés az előző évhez képest.
A Hadtörténelmi Közlemények helyzetének romlását és a kiút keresését jelzi a Hadtörténelmi Bizottság 1911december 12-i ülése, amely elfogadta a bizottság 1911- évi zárszámadását és az 1912. évi költségelőirányzatot; bemutat
ják a Hadtörténelmi Közlemények 4. füzetét és a jövő évfolyamba érkezett müvek jegyzékét. Az előadó bemutatta a
bizottság számára küldött külföldi folyóiratok jegyzékét, amely 10 német, osztrák, svájci, olasz, angol, dán folyóiratot
tartalmazott. A szerkesztő jelentést tett a folyóirat nyomdai és expediálási bajairól, arról hogy a Franklin Nyomda
késik, s ezért a Hadtörténelmi Közlemények időbeni megjelenéséért felelőséget nem vállal. Ezt a bizottság tudomásul
vette. Szóba kerül az is, hogy hány előfizetője van a Hadtörténelmi Közleményeknek és elhatározták, hogy erről pon
tos adatokat kérnek az Akadémia Könyvkiadó Hivatalától. Végül Szendrei János előadó szerkesztőségéről elfoglalt
sága miatt lemondott, illetve úgy vállalta a továbbiakban, ha Pilch Jenő százados, segédszerkesztőként a segítségére
lesz. A bizottság ezt is elfogadta.
A honvédelmi miniszter 1912. január 12-i 152. 143/11. számú átiratában értesítette a HB r, hogy megrendeli a folyó
iratot 120 példányban, valamint hogy „A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottságának kiadásában
megjelenő Hadtörténelmi Közlemények czímú folyóirat támogatására 7000 (Hétezer) korona 1912-re" át lett utalva.
A folyóirat ügyét tüzetesebben az 1912. április 13-i HB ülésen tárgyalták meg. Itt mutatták be a HK 1912. 1. füzetét
és jelezték, hogy a 2. füzet már nyomdában van, valamint jelentették, hogy a folyóirat 1911. évfolyamának kliséit átad
ták az Akadémia Főtitkári Hivatalának. „6. Bemutatták a H.K. előfizetőinek az Akad. kiadó hivatalából bekért névso
rokat, melyszerint a Honv. Min. 121 példányán kívül 35 előfizető van, úgyhogy a tisztelet- és cserepéldányokkal együtt
200 példány fogy el; - még 400 pld. raktáron maradt. - Az előfizetők csekély számát a biz. sajnálattal veszi tudomásul.
7. Hogy az előfizetők számát növelje, az elnökség a folyóiratról ismertetéseket közölt több lapban és szakfolyóirat
ban s kérvénnyel fordult a múzeumok és könyvtárak orsz. Főfelügyelőségéhez, melytől a mellékelt válasz érkezett."
A bizottság ezt az akciót helyeselte, de a helyzet mégis drámai volt, amit legjobban Sárai Szabó Lajos őrnagy felszóla
lása tükröz, aki az elmondottakat 1912. április 13-i, HB-hoz intézett memorandumában is kifejtette. Eszerint a Hadtör
ténelmi Bizottság szép programja dacára két évi működése nagyon döcög és „tevékenységük csaknem teljesen kimerült
abban, hogy a Hadtörténelmi Közlemények számára véletíenül beérkezett, vagy esedeg máshonnan kapott dolgozato
kat a folyóiratban kiadtuk."67 Tagadhatadan, a Hadtörténeti Közlemények számai ennek dacára tartalmasak, de nem
alkalmasak a művelt katonák kedvének felébresztésére a magyar hadtörténelem művelésére, pedig ezzel sokat

59 RAL K 1589. sz.
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nyerne. A HB szinte teljes költségvetését a honvédelmi minisztérium fedezi, ezért: „Szép folyóiratunkkal - nagy siker
rel teljesített általános tudományos feladata, mellett - csak akkor szolgálhatjuk eredményesen ezt a különleges katonai
célt is, ha teljes tervszerűséggel és következetességgel, szakadatlanul törekszünk határozottan körvonalazandó célunk
felé."68 Szabó őrnagy egy sor téma feldolgozását vette fel, amelyek a folyóirat fejlődése szempontjából is szükségesek,
így mindenekelőtt az új hadtörténetírói nemzedék nevelését, a bécsi hadilevéltári anyagok közreadását, pályázat hirde
tését Napóleon 1812. évi oroszországi hadjárata 100. évfordulója alkalmából története feldolgozására, mivel az ott har
coló császári „hadtestben több magyar csapat is, nagyon érdekes körülmények között szerepelt... Katonai érdekek
szempontjából nagyon kívánatos lenne Bosznia és Herczegovina elfoglalásának részletes katonai történelmét is elké
szíteni, - mivel a magyar hadtörténelmi irodalomban, sőt a németben is rendkívül élénken érzett hiányt pótolnánk."69
A HB és a szerkesztő ezek figyelembevételével vitte tovább a folyóirat ügyét az év második felében. Ez kitapintható
a bizottság 1912. október 23-i ülésének lefolyásában és eredményeiben. A szerkesztő jelentette, hogy nyomdai problé
mák tovább tartanak, ez jelentkezik abban is, hogy a Hadtörténelmi Közlemények előfizetését és szétküldését a
nyomda intézi és nem az akadémiai kiadóhivatal. A katonai tudományos egyesületekhez, karokhoz és csapatokhoz
intézett előfizetési felhívás nem vezetett eredményre, ezért a cs. kir. hadügyminisztériumhoz fordultak pártfogásért. A
polgári középiskolák és a katonai tanintézetek HK előfizetési díját 4 koronára leszállítják. Végül bemutatta a folyóirat
3. számát és jelezte, hogy a 4. szám anyaga nyomdába van adva.70
A leírt gondok ellenére a Hadtörténelmi Közlemények pénzügyi helyzete szilárd volt, ezt tükrözi a HB decemberi
zárszámadása az 1912. évre. A bevétel 12 453 korona 80 krajcár volt, a kiadás 9400 korona (zömében a folyóirat éves
előállítási költsége), a maradvány: 3 053 korona 80 krajcár.71 Ezért kedvezően alakult a HB 1913. esztendei költségve
tése is, a bevétel négy tétele összesen 12 453,80 korona, a kiadás - zömében a Hadtörténelmi Közlemények előállítá
sára - 9 400 korona, a maradvány 3 053,80 korona.72
A HB 1913. február 10-i ülésén bemutatták a Hadtörténelmi Közlemények 1912. évi 4. számát és arról határoztak,
hogy a külföldi cserepéldányokat átadják az MTA Könyvtárának.73 A folyóirat előfizetési helyzete azonban nem
javult, ezért szükségszerűvé vált a szerkesztőcsere, ami a HB 1913. október 9-i ülésén történt meg: „Dr. Szendrei János
a bizottság folyóiratának, a Hadtörténelmi Közleményeknek négy éven át, tehát a bizottság újból való megalakulása
óta szerkesztője, ezen állásáról lemondott, minek folytán a bizottság szerkesztővé, az eddigi segédszerkesztőt Pilch
Jenő m. kir. honvédszázadost választotta meg."7 Az új szerkesztő körültekintő szervező munkával és megfelelő prog
rammal fogott neki a Hadtörténelmi Közlemények előfizetéseinek gyarapításához és az ezzel kapcsolatos előterjeszté
sét a HB 1913. november 28-i ülésén tette meg. Bejelentette, hogy a Honvédelmi Minisztérium engedélyezte számára a
HK szerkesztésének átvételét. Kérte a hozzájárulást előfizetési felhívás kibocsátására és bemutatta a terjesztésre szánt
nagyobb ismertetőt. Javaslatot tett a folyóirat előfizetési árának leszállítására oly formában, hogy a Hadtörténelmi
Közleményeket 1914. január 1-től a közös hadsereg és a m. kir. honvédség összes tisztje és tisztviselője 5 korona ked
vezményes áron kapja meg. Az előterjesztés alapján a Hadtörténeti Bizottság elhatározta:
a) A cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédség összes nevelő és kiképzőintézeteinek ifjúsági könyvtárai, aka
démikusai és növendékei, az összes főiskolák ifjúsági könyvtárai számára a HK árát 4 koronára leszállítja.
b) A Magyar Történelmi Társulat 1913. október 26-i választmányi ülése indítványozta, a társulati tagok féláron kap
ják meg a Hadtörténelmi Közleményeket; ezt az MTA főtitkára elfogadta.
c) A drágaság sújtja a tisztikart, a folyóirat legnagyobb előfizetőjét, ezért nem fizetnek elő, tehát le kellene szállítani
az árát, kedvezményt adni nekik is.
d) Ma csak 36 előfizetője van a Hadtörténelmi Közleményeknek, az előfizetés díjának 5 koronára való leszállítása
megsokszorozná az előfizetők számát. A közfigyelmet fel kell kelteni a napilapokban és időszaki lapokban előfizetési
felhívás közreadásával.
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e) „A folyóirat czélja, hogy minél szélesebb körben terjessze a magyar hadi történelmet, amit csak úgy érhetünk el,
ha a lehető legolcsóbban adjuk folyóiratunkat."75
Az ülést követő napokban meg a HB a Franklin Társulat 1913. november 29-i levelét: „A nyomadi munkabérek és
anyagárak folytonos emelkedése arra kényszerít bennünket, hogy a Hadtörténelmi Közlemények czímú lapja előállí
tási árát 10%-al felemeljük."7 A bizottság elnöke és előadója úgy határozott, hogy a „kiadás többlet az illusztrációra
szánt összegből lesznek fedezendők!"
Pilch Jenő nagy határozottsággal végezte a folyóirat terjesztésével kapcsolatos bonyolult és nehéz feladatokat. Elő
ször a postát értesítette, hogy a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője személyében változás történt és ezentúl a
folyóirat számára érkező minden küldeményt lakására - Budapest, VIII. Ludoviczeum utcza 4., III. emelet 29. szám adják le. A Hadtörténelmi Közlemények 1914. márciusi számában szerkesztőként már az ő neve fog szerepelni és „a
Hadtörténelmi Közlemények már 14 éve létezik, aminek következtében a közigazgatási hatóságoknak és a sajtótör
vény értelmében való ez idő szerinti végzésére szükség nincsen, annál kevésbé miután a folyóirat pusztán tudományos
és csak negyedévenként jelenik meg." A posta 1914. február 19-i levelében tudomásul vette a szerkesztő álláspontját.77
Az 1913-as esztendő utolsó napjaiban került postára Pilch Jenő aláírásával az előfizetési felhívás a Hadtörténelmi Köz
lemények rövid bemutatásával 8 különböző katonai tanintézet és 213 állami reálgimnázium címére.78
A folyóirat megjelenését pénzügyileg a HB 1914. évi költségvetése biztosította, melynek 4 tételből álló bevétele
13 274,65 korona, kiadása, 7 tételben, legnagyobb nyomdai költségre 42 ívet 95 koronával számítva, 3990 korona; a
tiszteletdíjak 3360 koronát tettek ki, az összes kiadás 9 740 korona volt. Maradvány 1915-re 3 534,65 korona.79
A Hadtörténelmi Közlemények 1914. évi 90 iratából is látszik, hogy Pilch Jenő rendet teremtett a szerkesztőség
ügyeiben és azokat folyamatosan, pontosan, színvonalasan intézte.80 A Franklin Társulat számlái igazolják, hogy a
Hadtörténelmi Közlemények 1913-ban és 1914-ben számonként 600 példányban jelent meg.81 Szendrei János HB
előadó 1914. március 18-i levelében érdeklődött Pilch Jenő HK szerkesztőnél, hogy miképp áll a folyóirat 1. számának
megjelenése. A szerkesztő március 23-i válaszában megírta: „Az első füzetet ma expediálták mindenfelé. Jelenleg 180
előfizetőnk van a hivatalból megrendelt példányokon (l50) felül... a 2-ik füzet anyaga együtt van. Legközelebb bemu
tatom."82 A szerkesztőváltozást nehezen megértő M. Kir. Posta- és Távirdaigazgatóság IV. ügyosztályának 1914. ápri
lis 16-án Pilch Jenő a következő levelet küldte: „Van szerencsém tisztelettel bejelenteni, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia Kiadásában megjelenő és a budapesti Franklin-Társulat nyomdájában készülő »Hadtörténelmi Közlemé
nyek« czímű évnegyedes folyóirat szerkesztőségében 1914. évi január hó 1-vel változás állott be, amennyiben Dr.
Szendrei János helyett alulírott: Pilch Jenő m. kir. honvédőrnagy vette át a szerkesztőséget az erre illetékes Magyar
Tudományos Akadémia hadtörténelmi bizottsága határozata alapján. *
A HB 1914. április 22-én Rónai Horváth Jenő altábornagy elnökletével tartotta meg ülését, melyen a folyóirat ügyei
vel is foglalkoztak. Jelentették, hogy a Hadtörténelmi Közlemények 1913. évi kliséit átadták az Akadémiai Könyvtár
nak és bemutatták a folyóirat 1914. évi 1. számát. Részletesen megtárgyalták a folyóirat helyzetét és előfizetéseinek ala
kulását a szerkesztő előterjesztésében, amiből kiderült, hogy az előfizetési pénzek kezelését, szétküldését az Akadémia
főtitkára a szerkesztőségnek engedte át; az altiszti előfizetőknek 4 koronás kedvezményes árat engedélyeztek; a nyom
dai költségek 10%-os emelkedése miatt az új árakat bemutatták, amit engedélyeztek. Az előfizetők száma az 1914. évre
a következőképpen alakult: honvédség tagjai 92, közös hadsereg tagjai 14, honvéd akadémikusok 10, honvéd hadapródok 32, polgáriak 22, könyvtárak, egyesületek 19, altiszti olvasók 9, középiskolai ifjúsági könyvtárak 18 példányra fizet
tek elő; hivatalból rendeltek 137-et, összesen 353-at. Az 1913. évihez képest az előfizetők számának emelkedése 180.84

75 Uo., RAL K 1222. sz. A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztésére vonatkozó iratok (a továbbiakban: HK) 18/1913. sz.
76 HK 7/1913. sz.
77 HK 17/1913. sz.
78 H K 19/1913. sz.
79 1/1913. sz.
80 L. RAL K 1222. sz. A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztésére vonatkozó iratok 1914/1-90., külön számozással.
81 Uo. 56-69/1914. sz.
82 Uo. H K 126(44)/1914. sz.
83 Uo. 138(51)/1914. sz.
84 Uo. H K 140(53)71914. sz. RAL K 1589. sz.
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A HB 1914. május 29-i ülésén a folyóirat 2. számának bemutatásán túl felvetődött a Hadtörténelmi Közlemények
szegedi nyomdában való előállítása. 85 Szendrei János bizottsági előadó a folyóirat kiadásával és szerkesztésével kap
csolatos június 17-i és 22-i levelében erre is felhívta Pilch Jenő szerkesztő figyelmét, aki 24-i válaszában leszögezte,
hogy a vidéki nyomdák sem olcsóbbak és közölte: a következő szám kéziratai is megvannak, de a bemutatásukra nincs
szükség, mivel előző munkák folytatásai, vagy „tisztán katonai jellegű dolgok". Emellett szerzőik tapasztaltak és a mun
kája feletti túlzott gyámkodás miatt megjegyzi: „Szerény véleményem szerint valamennyi értékes, megüti a mértéket s
hasznára válik ama közönségnek, mely előfizetőnk és így olvasóközönségünk is.

A kirobbant első világháború hatása egyre negatívabban érződött meg a folyóirat életében. A HB 1914. november
19-i ülésén Pilch Jenő mutatta a Hadtörténelmi Közlemények 4. füzetét és jelentette „hogy a jövő évi 1. füzet esetleg a
2-ikkal együttesen a jelenlegi háborús viszonyok miatt valószínűleg később fog megjelenni. Tudomásul vétetett." 87 A
Franklin Társulat számlája szerint „600 példány Hadtörténelmi Közlemények XV. évf. 4. füz., 14 3/8 ív, egy melléklet
tel, borítékba fűzve" 1485,46 koronába került. 88
A Hadtörténeti Bizottság 1914. évi munkásságáról készült jelentés megállapítja: „A honvédelmi minister az 1914-ik
évben is 7000 koronával támogatta a bizottságot és 1380 koronával előfizetett a bizottság kiadványára a Hadtörténelmi
Közleményekre.
Ezen folyóirat XV-ik évfolyamában jelent meg, 46 ívnyi terjedelemben 34 tanulmány és értekezés és 12 kisebb czikket közölt... Az évközben kitört háború a bizottság elnökét Rónai Horváth Jenő altábornagyot is a harcztérre szólí
totta s máris áldozatokat követelt tőlünk is; amenyiben a bizottság buzgó segédtagja Sárai Szabó Lajos alezredes az
ismert nevű katonai író, s Thurzó Kálmán százados folyóiratunk buzgó munkatársa a harcztéren hősi halált haltak." 89
Súlyos csapást jelentett a Hadtörténelmi Közlemények számára is, hogy a harctéren szerzett betegsége következtében
62. életévében 1915. március 2-án meghalt Rónai Horváth Jenő altábornagy, a folyóirat alapító szerkesztője és a HB
elnöke. 90
Pilch Jenő szerkesztő mindent megtett annak érdekében, hogy a folyóirat a súlyos háborús körülmények között is
talpon maradjon. Az 1915. évi első összevont számot sikerült megjelentetnie, ami a Franklin Társulat számlája szerint
(„600 példány Hadtörténelmi Közlemények XVI. évf. 1-2 füzet, 18 1/8 ív, egy melléklettel borítékba fűzve") 2046,46
koronába került, a 3. szám (9 1/8 ív) pedig 1140,41 koronába. 91 A H B 1915. október 27-i ülésén Pilch Jenő kérte a
bizottságot, hogy engedélyezze a folyóirat január, április, július, október közepi megjelenését, illetve ami még célsze
rűbb lenne és olcsóbb, a kettős füzetek kiadását. Ezzel a bizottság egyetértett. Jelentette továbbá, hogy a nyomdai költ
ségek 10%-al drágultak és a világháború miatt a tiszti előfizetőket a folyóirat elvesztette. 92 A nagy gondokat érzékelteti
a Hadtörténeti Bizottság jelentése is az 1915. évi munkáról: „A világháború eseményei sok tekintetben a bizottság
működését is megbénították. A bizottság nagyérdemű elnöke Rónai Horváth Jenő altábornagy a harcztéren szerzett
betegsége következtében elhunyt. Helyébe Báró Forster Gyula tt. választatott m e g . . . A honvédelmi minister az 1915ik évben is 7000 koronával támogatta a bizottságot és 1270 koronával előfizetett a bizottság kiadványára a Hadtörté
nelmi Közleményekre.
Ezen folyóirat XVI.-ik évfolyama jelent meg 37 ívnyi terjedelemben 16 nagyobb tanulmányt és értekezést és 24
kisebb czikket közölt, számos illusztrációval és műmelléklettel." 93

85 RAL K 1589. sz.
86 RAL K 1222 HK 165-167(76)/1914. sz.
87 RAL K 1589 100/1914. sz.
88 RAL K 1222 2(64)/1915. sz.
89 Uo. L(l)/1915. sz.
90 Uo. 3(8)/19l5. L. részletesen Szendrei János: Rónai Horváth Jenő t. tag emlékezete. MTA emlékbeszédek. XVII. k.,
7. sz. 165-175. o.
91 RAL K 1222 2(64)/1915. sz.
92 RAL K 1589 40/1915. sz.
93 RAL K 1223 ll(l)/19l6. sz.
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A helyzet azonban a folyóirat szempontjából minden vonatkozásban csak rosszabbodott a következő esztendőben.
A HB 1916. január 3-i ülésén Pilch Jenő újabb 30%-os nyomdai áremelést jelentett be,9 ám ezt némileg ellensúlyozta
az a tény, hogy a folyóirat az év során két alkalommal is összevontan jelent meg és ezek költsége a Franklin Társulat
augusztus 31-i és december 5-i számlája szerint („600 pld. Hadtörténelmi Közlemények, XVII. évf. 1-2. füzet 16 5/8 ív,
borítékba fűzve") 2669,38 korona, illetve („600 pld. Hadtörténelmi Közlemények, XVII. évf. 3-4. füz. 15 1/8 ív borí
tékba fűzve") 2593,76 korona volt.95
A HB 1916. november 27-i ülésén Pilch Jenő szerkesztő részletes jelentést tett a folyóirat évi megjelenéséről és a
problémákról. Ezek között a legsúlyosabb az volt, hogy az előfizetők száma a háború miatt 15-re csökkent. Közölte,
hogy a Hadtörténelmi Közlemények 1917. évi anyagai megvannak és javasolta, hogy a folyóirat következő évi számait
a drágaság miatt csak 20 ívnyi terjedelemben adják ki, amit a bizottság tudomásul vett.96 A Hadtörténeti Bizottság
beszámolója az 1916. évi munkásságáról is tükrözi ezt a helyzetet, amikor megállapítja: „A még mindig dúló világhá
ború e bizottság működését a folyó évben is sok tekintetben megbénította, már csak az által is, hogy katonai tagjai
részint a harctéren, részint idehaza, de mégis a háború által vannak igénybe véve. Másrészt azáltal, hogy a nyomdai
árak rendkívüli megdrágulása miatt több tervbe vett mű kiadható nem volt.
A honvédelmi miniszter, tekintettel a nyomdai árak folytonos drágulására, a bizottság eddigi 7000 korona évi dotátióját 9000 koronára emelte föl s a bizottság kiadványára a H. K. ra 1270 koronával előfizetett... A bizottság folyóirata
a H. K. az évben XVII.-ik évf.-ban jelent meg 32 ívnyi terjedelemben 12 nagyobb tanulmányt és értekezést és 24
kisebb czikket közölve."97
A folyóirat léte szempontjából kedveződen tendencia egyre erősödött, ami nemcsak a terjedelem csökkenésében,
hanem a tartalom színvonalának romlásában is kifejeződött, amit a HB 1917. március 29-i és október 5-i ülésén is érzé
keltek.98 A bizottság 1917. évi munkájáról szóló jelentés kiemelte: „A közélet, tudomány és irodalomnak a háborús
viszonyok okozta pangása e bizottság működésére az 1917-ik évben is bénítólag hatott.
A nyomdai árak folyton tartó emelkedése nemcsak lehetedenné tette tervbe vett munka kiadását, hanem e miatt
folyóiratának a Hadtörténelmi Közleményeknek ívszámát ez évben is újból le kellett szállítania.
Illy körülmények között tehát folytatta a bizottság a világháború emlékeinek gyűjtését s foglalkozott a béke beállta
utáni teendők terveivel, hogy majdan miként örökítheti meg méltó módon és mentül szélesebb alapokon a magyarság
hősi szereplésének e vérzivataros korszakban való történetét...
A Honv. Miniszter Úr a bizottságot ez évben 9000 koronával támogatta és 1444 koronával előfizetett a Hadtörté
nelmi Közleményekre.
E folyóirat ez évben XVIII.-ik évfolyamában jelent meg Pilch Jenő alezredes szerkesztésében. A 25 ívnyi terjedelmű
kötet 8 nagyobb tanulmányt és értekezést és 16 kisebb czikket közölt."99
A számlák szerint a folyóirat nyomdai költségei a következők voltak: „600 pld. Hadtörténelmi Közlemények, 18.
évfolyam 1-2. füzet 10 5/8 ív, borítékba fűzve" 1937,35 korona és „600 pld. Hadtörténelmi Közlemények. XVIII. évf.
3-4. füzet 14 1/4 ív, egy műmelléklettel borítékba fűzve" 3487,38 korona.100 A HB 1917. évi zárszámadása szerint a
Hadtörténelmi Közlemények nyomdai költsége 5312,23 korona volt, a kliséké 181,02 korona és atiszteletdíjakösszege
1875,18 koronát tett ki. 101 A bizottság 1918. évi költségvetésében bevételként 18 985,04 korona szerepelt, kiadásként
pedig 9 540 korona, amiből a Hadtörténelmi Közlemények nyomdai költségére 5500, klisékre 200,tiszteledíjakra2000
koronát irányoztak elő.102

94 RAL K 1589. sz.
95 RAL K 1223 12/1916. sz.
96 RAL K 1589. sz.
97 RAL K 1223 22/1916. sz.
98 RAL K 1589- sz.
99 RAL K 1283 24/1917. sz.
100 Uo. 16/1917. sz.
101 RAL K 1589 26/1917. sz.
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Az 1918. esztendő minden vonatkozásban szakaszhatárt jelent a Hadtörténelmi Közlemények életében, aminek
jeleit már a HB január 11-i ülésének jegyzőkönyve is megörökítette: „7. P i k h j e n ő alezredes, a Hadtörténelmi Közle
mények szerkesztője jelenti, hogy a folyóirat jövő 1918. évi kézirati anyaga, már teljesen együtt van, hogy az a folyó
évben is, a nyomdai árak drágasága miatt csupán 20 ívnyi terjedelmű két kettős füzetben jelenhetik meg.
Jelenti továbbá, hogy a Franklin Nyomdával tárgyalt oly értelemben, hogy az egész évfolyamot nyomassa legalább
egységes áron, de a nevezett intézet erre nem volt hajlandó, mert a munkabérek egyes füzetnek a másikig való megjele
nése közben is tetemesen emelkedhetnek, amely emelkedések bizonyára még az esetleg bekövetkező béke ideje után is
jó ideig tartani fognak... Tudomásul vétel.
8. A folyóirat ügyének tárgyalása kapcsán előadója javaslatára kimondja a bizottság, hogy a Hadtörténelmi Közle
mények írói tiszteletdíját az eredeti feldolgozású cikkek egy ívéért, az eddigi 80 koronáról 100 koronára emeli fel. Az
okmány kiadások díja jövőre is 60 korona marad ívenként." 103
A folyóirat sorsának jobbra fordulását tehát a bizottság a békétől várta, de más lépéssel is megpróbálkozott. A HB
1918. február 12-i ülésén József főherceget, a „kiváló hadvezért" a Hadtörténeti Bizottság tagjává és elnökévé válasz
totta és a „bizottság a II. osztály útján az összes ülés elé előterjesztést tesz". Az aznap ülésező akadémiai összes ülés a
választást jóváhagyta

és „felhatalmazta az elnökséget... a választást őfenségével annak idején küldöttség útján

tudatni." 104 A Hadtörténelmi Közleményekben megjelent tudósítás szerint: „A bizottság ez évi történetének legjelen
tősebb eseménye volt, hogy annak elnöki tisztét Józseffőherceg úr cs. és kir. Fensége, akadémiánk tiszteletbeli és igazga
tósági tagja elfogadta." 105 Ezzel mindenesetre azt elérte a bizottság, hogy Wekerle miniszterelnök 1918. március 13-i
1174. számú átiratában, melyet az MTA elnökéhez intézett, tájékoztatást kért a MTA Hadtörténeti Bizottság szerveze
téről és tevékenységéről, amit az március 20-i válaszában meg tett. Röviden ismertette a HB történetét 1883-tól és fel
adatkörét, amely szerint: „Az Akadémia ügyrendjének 49-ik §-nak értelmében feladata a magyar hadtörténelmi kútfők
és egyéb emlékek felkutatása, kiadása és feldolgozása s az érdeklődésnek a magyar hadtörténet és emlékei iránt a nem
zet mentül szélesebb rétegeibe való felkeltése és ébrentartása.
E célból tudományos szakmunkákon kívül, Hadtörténelmi Közlemények czím alatt rendes folyóiratot ad ki mely
már XIX-ik (19) évfolyamban jelenik meg." 1 0 6 Ezenkívül a bizottság 1883 óta munkálkodik a Magyar Hadimúzeum
létrehozásán és segíti a világháborús emlékek gyűjtését. A folyóirat helyzete azonban nem fordult jobbra, hanem
inkább egyre nehezebbre, ezért a HB 1918 szeptemberében felterjesztéssel élt az MTA elnökéhez, hogy a Hadtörté
nelmi Közlemények megjelentetése ügyében anyagi támogatásra szólíthassa fel a pénzintézeteket.
„A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága alapszabályszerű feladatához képest a világháború
kezdete óta arra törekszik, hogy abban a hős magyar csapatok s általában a magyarság szerepét méltóképpen megörö
kítse, s az erre vonatkozó adatokat gondosan egybegyűjtse és nyilvánosságra hozza, s másrészt a Magyar Hadtörté
nelmi Múzeum rég óhajtott létesítésében is behatóan közreműködjék. Tervezett ily irányú tevékenységében azonban
megakadályozza a bizottságot az a körülmény, hogy a minden irányú roppant drágaság folytán a nyomdai árak oly tete
mesen felemelkedtek, hogy az akadémia jelenleg alapítványi kamataiból származó és így nem fokozható jövedelmei
már egyáltalán elégtelenek a bizottság tervezett kiadványai költségeinek fedezésére, sőt rendes szakközlönye, a Had
történelmi Közlemények czímű folyóiratának terjedelmét is felényivel kisebbre volt kénytelen leszállítani.
Annyival inkább érinti ez a sajnálatos körülmény a bizottságot, mert a folyó év elején fogadta el annak elnökségét
József főherceg úr, Ő cs. és Kir. Fensége, akinek vezetése alatt bizonyára fokozott tevékenységet fejtene ki a bizottság
az emlékekben oly gazdag magyar hadtörténelem tanulmányozása terén, mivel most abban az anyagi eszközök hiánya
teljesen megbénítja.
Ez a körülmény vezette arra a gondolatra az Akadémiai Bizottságunkat, hogy a nemzeti kultúrára mindig áldozni
kész hazafias pénzintézetekhez forduljunk támogatásért.
Kétségtelen azonban, hogy egy ily irányú és méretű mozgalom csak akkor vezethet eredményre, ha azt megfelelő
szakember irányítja.
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Tiszteletteljesen bátorkodunk azért felkérni, hogy tekintse a nemzeti tudományosságunknak ezen ügyhöz fűződő
nagy és magasztos érdekeit Bizottságunkat céljai elérésében anyagilag támogatni."107
A megkeresett és adakozásra felszólított pénzintézetek közül többen válaszoltak; ezek neve után feltüntetjük a HB
számlájára küldött összeget: 1. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 3000 K, 2. Hitelbank 3000 K., 3. Pesti Hazai Első
Takarékpénztár 3000 K., 4. Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank 1500 K, 5. Magyar Jelzálog Hitelbank 1500 K., 6.
Magyar Bank és Kereskedelmi RT. 15 000 K., 7. Magyar Általános Takarékpénztár -, 8. Magyar Országos Központi
Takarékpénztár -, 9. Agrárbank 1000 K., 10. Weiss Manfréd 5000 K. Ezeket az összegeket 1918. szeptember 27. és
október 29. között utalták át.108
A polgári forradalom győzelme és Magyarország függetlenné válása nagyott lendített a magyar hadtörténelem műve
lésének ügyén. 1918 novemberében a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum - melyért 1883-tól munkálkodott a MTA
Hadtörténeti Bizottsága - életképes újszülöttként lépett be a magyar tudományos és kulturális intézmények sorába.109
A Hadtörténeti Bizottság tevékenysége is felélénkült és úgy tűnt, hogy folyóiratának problémája is rendeződni fog. A
Franklin Társulat 1918. április 30-i és november 30-i számlájából ismerjük a folyóirat pontos nyomdaköltségét: „600
pld. Hadtörténelmi Közlemények XIX. évf. 1-2. füzet 10 1/8 ív, borítékba fűzve" 3316,68 K. és „600 pld. Hadtörté
nelmi Közlemények. 1918. évi 3-4. füzet. 10 ív, borítékba fűzve" 4492,02 korona.110
Az új magyar hadügyminisztérium pártfogolta a folyóirat közreadását ez kitűnik az alábbi a levélváltásból is. A HB
1918. november 25-i 279. szám alatt küldte el segélyt kérő átiratát az alábbi szöveggel: „A volt m. kir. honvédelmi
miniszter úr, a magyar hadtörténelem nagy fontosságára való tekintetből s mert a Magy. Tud. Akadémia kellő anyagi
eszközökkel nem rendelkezik, a Hadtörténeti Bizottság támogatására rendes évi javadalmazást engedélyezett, mely
tavaly 9000 K. volt s a Hadtörténelmi Közlemények czímű folyóiratra 1580 koronával előfizetett.
Tekintettel arra, hogy a bizottság most a midőn fő feladata leend a magyarságnak a mostani világháborúban való
szerepét megörökíteni s mentül szélesebb alapokon történelmi igazságként megállapítani, - sokszorosan reá szorul és
méltó a támogatásra, tekintettel továbbá arra, hogy a háború alatt a nyomdai árak több mint a háromszorosára emel
kedtek s e miatt Bizottságunk egyáltalán nem tudná fentebb vázolt hivatásának megfelelni, - tiszteletteljesen kérjük a
honvédelmi minisztériumot, hogy törekvéseinket a jövő 1919-ik évben is támogatni s tekintettel a nagyarányú feladatra
s a nyomdai árak említett folytonos emelésére fokozottabb anyagi támogatásban méltóztassanak részesíteni."111
A hadügyminiszter helyett az államtitkár küldte el a Hadtörténelmi Bizottságnak 1918. december 16-i 31986. ein.
l.a. számú átiratát, amely így szólt: „Folyó évi november hó 25-én kelt 279/1918. számú felterjesztéséből örömmel vet
tem tudomásul, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága főfeladatának tekinti a magyarság
nak a mostani világháborúban való szerepét megörökíteni s mentül szélesebb alapokon történelmi igazságként megál
lapítani.
Az eddig élvezett évi támogatás felemelésére irányuló kérelemnek - megfelelő fedezet hiányában - sajnálatomra
egyelőre eleget nem tehetek, de az előfizetés és támogatás eddigi mértékét a Bizottságnak a jövőben is biztosítani
igyekszem."112
A hadügyminisztérium válasza a helyzet ismeretében érthető volt és az a pénzügyi támogatás, amelyet nyújtott, biz
tosította a Hadtörténelmi Közlemények számainak kiadását.
A HB is számba vette 1918. évi működésének legfontosabb jellemzőit és jelentésében megállapította: „A világhá
ború, majd az utána következett szerencsétlen politikai viszonyok ez évben is gátot vetettek minden intenzívebb tevé
kenységnek. .. A bizottság szakfolyóirata, a Hadtörténelmi Közlemények ez évben XIX.-ik évfolyamában 20 ívnyi ter
jedelemben, 9 nagyobb tanulmányt és értekezést és 28 kisebb czikket közölt. A nyomdai árak még folyton tartó drágu
lása miatt e folyóirat terjedelme még mindig nem volt növelhető."113 A HB 1918. évi zárszámadása viszont azt bizo
nyítja, hogy arra meg volt a megfelelő pénzügyi fedezet, mivel a bizottság bevétele 52 295,04 korona volt, a kiadása
107 Uo. 27/1918. sz.
108 Uo. 28-34/1918. sz.
109 L. részletesen PongóJános: Az Országos Hadtörténeti Múzeum története. I. rész. Az Országos Hadtörténeti Múzeum Értesítője. 1. sz.
Budapest, 1971. 7-55. o.
110 RAL K 1223 26/1918. sz.
111 Uo. 37(279)/1918. sz.
112 Uo. 43/1918. sz.
113 RAL K 1590 5/1919. sz.

- 202 -

pedig csak 11242,67 korona - ebből a Hadtörténelmi Közlemények nyomdai költsége 7808,67 korona, a maradvány
1919-re 41052,37 korona volt114. Igaz, hogy ebből 33 000 korona csak októberben folyt be a pénzintézetek adománya
ként.
A HB 1919. évi költségvetését is megtervezték 1918. december 7-én, amely szerint 52 832,37 korona lett volna a
bevétel és 12 260 korona a kiadás; ebből a Hadtörténelmi Közlemények nyomdaköltsége 8000, a tiszteletdíjak 2000
koronát tettek volna ki. 115
A XX. század elejétől az MTA, mint intézmény, válaszút elé került: vezéreszméje, a magas színvonalú nemesi-pol
gári liberalizmus mennyiben tud tovább épülni és helyt adni újabb, polgári pozitivista törekvéseknek és mennyiben
kényszerül visszavonulni az egyre harciasabb formát öltő retrográd dzsentri nacionalizmus. A tudományok, így a törté
nettudomány fejlődése szempontjából ez meghatározó volt. A történettudományban megindult az erőteljes szakoso
dás, amit a hadtörténet és a folyóirat vonatkozásában az MTA másfél évszázadát összefoglaló szintézis az alábbiakban
rögzített: „Ami a történettudomány speciális ágait illeti, először a hadtörténet kapott az Akadémián önálló orgánumot.
A Hadtudományi Bizottság Hollán Ernő hadmérnök, ny. altábornagy (tt. 1872) elnöklete alatt több történésztag rész
vételével 1888-ban megindította a Hadtörténelmi Közlemények c. folyóiratot. Az első szerkesztő, Rónai Horváth Jenő
Ludovika akadémiai tanár, utóbb altábornagy (lt. 1888, rt. 1910) számos tanulmány után egy összefoglaló magyar had
történettel is megpróbálkozott (Magyar hadi krónika, 1896). A lap 1898-ban a bizottsággal együtt megszűnt. Az Aka
démia 1901-ben újra tervbe vette, majd a Honvédelmi Minisztérium segítségével 1910-ben meg is indította, előbb
Szendrei János (lt. 1903), majd 1914-től Pilch Jenő (lt. 1918) szerkesztésében."116
Az 19I8 végével a Hadtörténelmi Közlemények életében lezárult egy tartalmas időszak, mely'alatt a folyóirat szer
kesztésének, tartalmának, nyomdai kivitelezésének és terjesztésének főbb elveit, összetevőit a szerkesztő bizottságként
is működő Hadtörténeti Bizottság határozta meg. Ez alapján a felelős szekesztő Szendrei János, majd Pilch Jenő nagy
önállósággal készítette a folyóiratot. Ebben az időszakban a közel 330 nyomdai ívben megjelent Hadtörténelmi Közle
mények nagy szerepet játszott a magyar hadtörténetírás fejlődésében és a magyar hadtörténeti irodalom gazdagításá
ban. A mintegy 100 főt számláló szerzői gárdájában megtaláljuk a korszak hadtörténelemmel is foglalkozó - a mai
tudománytörténetírás által is elismert - kiemelkedő historikusait (Angyal Dávid, Márki Sándor, Marczali Henrik stb.),
levéltárosait (Gárdonyi Albert, HerczogJózsef, Komáromy András stb.), könyvtárosait (Dékáni Kálmán stb.), régé
szeit (Téglás Géza stb.) és katonatiszt hadtörténészeit (Thurzó Kálmán stb.), akik közül számosan a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező és rendes tagjai voltak.117
A jeles szakemberek tollából megjelent dolgozatok és értekezések, a közreadott okmányok és más közlemények
szinte az egész ezeréves magyar hadtörténettel foglalkoznak és számos fehér foltot tűntetnek el. Ha átlapozzuk a Had
történelmi Közlemények 1910-1918. évfolyamainak számait, akkor kiderül, hogy azok ma is kimeríthetetlen kincsestá
rak az érdeklődő olvasók és a kutatók számára; ma is nélkülözheteden és hézagpótló szerepet töltenek be a magyar
hadtörténeti irodalomban.

114 R A L K 1223 39/1918. sz.
115 Uo. 40/1918. sz.

116 A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada, 1825-1975. (Főszerk.: Pach Zsigmond Pál) Budapest, 1975. 205. o.
117 Uo. és R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. I. Budapest, 1973.
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A SZERKESZTŐSÉG
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Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra:

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad eh 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, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát.

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség.

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.)

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esedeges 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 lehet.

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan Ls arab számokkal történjék. 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 kivéte
lével.)

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok 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 fogadunk el. A szerző a
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat
hádapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét.
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TANULMÁNYOK
NAGY LÁSZLÓ
MIHÁLY VAJDA A MAGYAR HISTÖRIÄBAN*
,,A Duna-táj bús villámhárító. .
Fél-emberek, fél nemzetecskék
Számára készült szégyen-kaloda.
Ahol a szárnyakat lenyesték
S ahol halottasak az esték."
(Ady Endre: A Duna vallomása)
Politikai gyilkosság egy katonai táborban
1601. augusztus 19-én drámai események játszódtak le a Torda melletti ka
tonai táborban. A kora reggeli órákban az egyik díszes sátrat hirtelen katonák
fogták körül. A néhány fős őrséget szinte pillanatok alatt felkoncolta a sok
szoros túlerő, s egy kisebb csapat berontott a sátorba, ahol annak gazdája ép
pen öltözködött. A kiabálva benyomulókat megpillantva bal kezével ösztönö
sen kardjáért nyúlt. Mozdulata befejezetlen maradt: két fegyver dörrent, s az
egyik lövedék a bal karjába, a másik a derekába fúródott. Megtántorodott, mi
re egy harmadik merénylő átdöfte a megtámadott mellkasát. A több sebből vér
ző áldozat a földre roskadt. Haláltusája nem tartott sokáig: a támadók a saját
kardjával gyorsan fejét vették. A megcsonkított törzset kivonszolták a sátor
ból és az útszélre dobták. Néhányan a katonák közül szíjat hasítottak a meg
gyilkolt hátából, s a lemetélt bőrdarabokat elrakták emlékül, talizmánként. A
levágott véres fejet az áldozat lovára kötözték, s a táborban széjjel hordozták.
A kötőféket .tartó katona időnként megállott és harsány hangon kiálította : a
meggyilkolt „áruló" lett, s emiatt kellett ily szégyenletes halállal lakolnia! A
meggyalázott csonka tetemet előbb Gyulafehérvárra, majd onnan a Havasal
földre szállították. Ott, egy kolostorban kapta meg a végtisztességet a merény
let áldozata. 1
A gyilkosságot egy bizonyos Jacob Beaurieu, vagy Boerieu nevű vallon ka
pitány hajtotta végre a katonáival. Kitervelője Giorgio Basta császári tábor
nagy, felső-magyarországi főkapitány volt. Az áldozatot Mihai Viteazul né
ven tartja számon a román história és az utókor emlékezete. A magyar törté
netírásban Vitéz Mihályként, vagy Mihály vajdaként említik őt. Hadvezéri ké
pességeit, katonai érdemeit több ország történeti és hadtörténeti irodalma mél
tatja. Népe, a román nép, ma is nemzeti történelme egyik legnagyobb alakjá
nak vallja a meggyilkoltat.
•«A tanulmány 1978-ban készült a „Történelmi Szemle" részére, ám a folyóirat eltekintett annak
közlésétől. Most, tizenkét év múltán, alapvetően az eredeti szöveg kerül közlésre, csupán a his
toriográfiai fejezet maradt el rövidítés végett, s a lábjegyzetekben történik utalás az azóta meg»
jelent munkákra.
1 A merénylet lefolyásának többféle változatát is följegyezte Szamosközy István. L.: Monumenta Hungáriáé Historica Scriptores (MHHS) XXX. k. 144—151 o. V. ö. Szepsi Laczkó M.: Kró
nikája. Erdélyi Történelmi Adatok (ETA) III. k. 39. o. továbbá Klobusiczky Ferenc összeállításával
Századok 1869. 19*—199. o. A merénylet pontos idejéről Basta jelentése tájékoztat: Veress E.:
Basta György hadvezér levelezése és iratai. Budapest, 1909. I. k. 584—587. o.

Mihály 1557-ben született. Egyidős volt a „proscribált liber báró"-ból a „ma
gyarok Mózesé"-vé magasztosult Bocskai Istvánnal. Apját, aki 1554-től 1557-ig
állt a Havasalföld élén, „jámbor országkormányzásáért Jó Patrascu vajdának
nevezték". Felismerte országa sorsközösségét Erdéllyel, amit 1555-ben írt leve
lében így fogalmazott meg: „Ha legyőz titeket és országotokat a szultán, nem
lesz többé semmiféle úr vagy király a ti önálló országotokban, hanem minden
várban török lesz, s elveszünk mi is, ez a két keresztény ország." Fia, Mihály,
meglehetősen mostoha körülmények között nevelkedett. Amikor fölcseperedett,
„vándorkereskedőként járt Moldvában és Havasalföldében szélylyel". Társa
dalmi és vagyoni emelkedését — mint oly sokan ebben a korban — ő is sze
rencsés házasságának köszönhette. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárult vonzó fér
fias külseje is: az egykorú festmény még negyvennégy esztendős korában is
ilyennek mutatja őt. Szikár termetű férfi volt, akinek sovány arcát sötét szakáll
árnyékolta, s nagy fekete szeme, merészen előreugró orra erőteljes kifejezést
adott az arcának. Egy görög eredetű gazdag és befolyásos bojár Stanca nevű
leányát vette feleségül. Apósa támogatásával hamarosan krajovai bán lett, mél
tósága után második ember a Havasalföldön. Az országban ekkor Alexandru
vajda uralkodott, a kortársi leírások szerint kirívóan kegyetlen módszerekkel.
A kormányzatával elégedetlenek hamarosan Mihai krajovai bánban látták ve
zérüket, mert a leírások szerint „a sanyargatott népet tőle telhetőleg védelmez
te". Az uralkodó, amikor ezt megtudta, elfogatta és halálra ítélitette ellenfelét,
aki szinte mesébe illő, csodával határos módon menekült meg már a vérpad
ról. Erdélyben, Báthory Boldizsár udvarában talált menedéket, mint annyi más
román emigráns a török hódoltság korában. Befogadójának unokaöccse, Báthory
Zsigmond fejedelem felkarolta Mihály ügyét. Javaslatára és közbenjárására
1593 végén a porta őt nevezte ki havasalföldi uralkodónak.
Egyes jelek szerint személyét a szultáni udvarban nagyra értékelték: beikta
tásakor a kíséretében levő kétezer „fő-fő török"-ön kívül, „az tisztessígnek okáírt", a szultáni udvartartásból „az apró kis néma emberek" is eljöttek vele a
Havasalföldre. A szultáni „kitüntetés" azonban nem kápráztatja el őt. Az egy
korú magyar krónikás elmondása szerint amikor a kinevezésében döntést hozó
divánülésből eljött, már akkor „megesküdött magában, hogy örök ellensége
leszen az töröknek, kit annakutána sokan ű maga szájábul hallottak". Az es
küjében fogadottakat rövidesen be is váltotta. Alig foglalta el a havasalföldi
uralkodói széket, máris megkezdte a törökellenes harc elokészjületeit. Lázas
ütemben új, ütőképes hadsereget szervezett, amihez jelentős segítséget kapott
a törökkel szintén szakítani készülő Báthory Zsigmondtól. Báthory István len
gyel király orosz háborújában számos erdélyi katona és csapatvezér vett részt,
akik ott nagy harci tapasztalatokra tettek szert. Ezekből a veteránokból kül
dött Zsigmond Mihály segítségére jelentős csapatot. A Havasalföld uralkodója
1594 őszén kibontotta a török elleni fegyveres felkelés zászlaját. Parancsára
kardélre hányták a Bukarestben tartózkodó török adószedőket és az őrzésükre
küldött janicsárokat. Erre a jelre fegyvert fogott a Havasalföld népe és (több
helységből kiűzte a török elnyomókat. Mihály támadásba lendülő serege az
Al-Duna vonalától délre fekvő balkáni területeken is megkezdte a török ura
lom fölszámolását. A kibontakozó hősi harcot a Balkán-félsziget elnyomott népei
nagy lelkesedéssel támogatták. A török elleni küzdelmet vezető havasalföldi
uralkodó nevét beragyogta a hadi sikerek fénye; barát és ellenség már-már egy
új Hunyadi Jánost látott a személyében.
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1595-ben szoros kapcsolat jött létre a Havasalföld, Moldva és Erdély között.
Élén ,,fő-hűbérúrként" Rudolf német-római császár és magyar király állott,
akinek e tisztét, távolléte miatt, az erdélyi fejedelem gyakorolta. A megkötöttt
egyezmény Báthory Zsigmondnak beleszólást biztosított a másik két ország
belügyeibe is. A török megtorló akcióknak elsődlegesen kitett Mihálynak el
kellett fogadnia ezt a nem egyenrangú egyezséget, mert csak így számíthatott
Erdély, és ezen keresztül a Báthoryval közvetlen rokonságba került Rudolf
császár és magyar király pénzbeli és katonai támogatására. A szövetség első
„tüzpróbája" a havasalföldi hadjáratot lezáró gyurgyevói csata volt, amely
ben az egyesült keresztény seregek sikeresen küzdöttek a Mihály és Báthory
Zsigmond megbüntetésére küldött Szinán nagyvezér katonái ellen. Jóllehet
a győzelem nem járt nagyobb török veszteséggel — hiszen csupán Szinán utó
védj ét semmisítették meg a szövetségesek —, de önmagában az a körülmény,
hogy vazallus-országok katonái török fősereget támadtak meg sikeresen, óriási
lélektani jelentőségű volt. Mihály az elkövetkező években folytatta a támadó
harcot a Balkánon. Bulgáriába mélyen benyomulva Nikápolyig hatoltak csa
patai. A hadisikerei nyomán „Viteazul" (Vitéz) nevet nyert havasalföldi ural
kodó úgy látta, hogy a belső bajaival küzdő török birodalom legyőzhető és a
Balkán-félsziget is fölszabadítható a török elnyomás alól. Azt, hogy ebben
az elképzelésben mennyi volt a realitás, csak a tizenötéves török elleni háború
részletes, elemző feldolgozása fogja végérvényesen megmutatni. Annyit azon
ban ma is tudunk, hogy a háborúban vezető szerepet betöltők közül nem csu
pán Mihálynak voltak ilyen tervei, elgondolásai. Ö ekkor még bízott azok meg
valósíthatóságában, azonban azt is tudta, hogy a győzelemhez a harcban részt
vevők egységes kiállására és erőfeszítéseire van szükség.
A Báthory Zsigmond politikájában 1598-tól bekövetkezett pártfordulások
alapjaiban rendítették meg Mihály vajda katonai és politikai helyzetét, ö 1598ban a török elleni egység fenntartása érdekében még közvetítőként lépett fel
Rudolf és Zsigmond között. Amikor azonban azt tapasztalta, hogy a Zsigmond
újabb lemondása után Erdély élére került Báthory András politikája nem csak
a török elleni küzdelem ügyét veszélyezteti, de az ő további fennmaradását is,
úgy döntött, hogy maga áll a szövetség élére. Elhatározását gyors tettek követ
ték. Az új erdélyi fejedelem éberségét kijátszva a sellemberki ütközetben dön
tő vereséget mért Báthory András seregére. A menekülő uralkodót a székelyek
megölték, s ezzel Erdély fejedelmi széke szabaddá vált. Mihály a katonai győ
zelem után bevonult Gyulafehérvárra. Közel egy esztendeig állt Erdély élén.
Hivatalos iratait Rudolf császár „consiliariusa"-ként, erdélyi „locumtenens"eként és „generalis capitaneusa"-kénit írta alá, de az erdélyi rendek fejedelmük
nek nevezték őt: „Minthogy minden birodalmak és fejedelemségek az úristen
től ő felségétől vágynak" — mondja az erdélyi rendek 1599. november 28-i
végzése — „hisszük, hogy ő szent felsége a kegyetlen pogány ellenség ellen
mostan minékünk a te nagyságod mutatta kegyelmességéből és a teljes ke
reszténységnek jó végzéséből kegyelmes fejedelmünknek
lennie, kiről ő szent
felségének szüntelen igyekszünk hálát adni". Az első időben az erdélyi neme
sek közül sokan mutatkoztak Mihály hívének, de igazi támogatói az erdélyi
katonarétegek tagjai voltak. Elsősorban a közszékelyek, akiknek visszaadta
a szabadságát, de biztosan támaszkodhatott az erdélyi végvárak hadinépére és a
hajdúkra is.
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Az Erdélyt kormányzó Vitéz Mihály hónapokon keresztül élvezte a császári
udvar bizalmát és támogatását is. 1600 szeptemberében azonban Basta tábor
nagy, a Mihályban nem bízó és benne veszélyes riválist látó felső-magyarorszá
gi főkapitány, az erdélyi nemesekkel összefogva, Miriszlónál vereséget mért
rá és kiszorította őt Erdélyből. A Havasalföldön is megtámadott Mihály hely
zete tisztázására és segélykérés végett előbb Bécsbe, majd Prágába ment. Ami
kor Báthory Zsigmond 1601 elején ismét elfoglalta a fejedelmi széket, a csá
szár magyar hajdúkat toboroztatott Mihály mellé és Bastával együtt Erdélybe
küldte őt Zsigmond megbuktatására. A két hadvezér Goroszlónál vereséget
mért Báthoryra, majd néhány nappal ezután megtörtént a gyilkos merénylet,
amely kioltotta Mihály vajda életét.'-2
Az ellene forduló vezértárs, Giorgio Basta császári tábornagy, „aranysarkan
tyús lovag", korra jóval idősebb volt az áldozatnál. Ez a magyar históriában
többnyire csak elmarasztaló jelzők kíséretében említett, markáns arcélű, ma
gas homlokú, daliás termetű férfiú 1544-ben született az itáliai Ulpianóban.
Apja albán nemes volt, aki a spanyol király szolgálatában katonáskodott Itá
liában. Itt egy gazdag nőt vett feleségül; nagy karriert befutó fia édesanyját.
Az ifjú tizennégy esztendős koráig Itáliában tanult, majd a Németalföldre ve
zényelt apját követve annak seregében tanulta a hadimesterséget, először köz
katonaként. Ha pályája elején atyja támogatta is őt, később kizárólag egyéni
képességei révén emelkedett egyre feljebb a ranglétrán, egészen a legmaga
sabb katonai rendfokozatig. Bajtársai elmondása szerint rendkívül fegyelme
zett, titoktartó és leleményes hadvezér volt. Többen Basta személyes bátor
ságát emelik ki visszaemlékezéseikben. Katonai érdemei révén társadalmi té
ren is egyre feljebb jutott. Kinevezték a hollandiai Geldern tartomány kor
mányzójának, s a spanyol királytól a flandriai Sült birtokot kapta, spanyol loT
vagi címmel. Hadvezéri tapasztalatait értékes memorandumokban és hadtu
dományi művekben foglalta össze. Utóbbiak számos kiadást megértek. Ismerte
és felhasználta azokat többek között Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér is.
1597 elején a spanyol király átengedte Bastát Rudolf császár szolgálatába,
hogy hadvezéri tudását a török elleni háborúban kamatoztathassa. Prágába
érkezése után kevéssel azt javasolta Rudolfnak, hogy a török ellen mindig és
minden áron támadólag kell fellépni, mert csakis ezúton lehet átütő eredmény
re számítani. A tapasztalt hadvezér még ebben az esztendőben visszafoglalta
Pápát, majd Vác alatt írtért vereséget a törökre. Az elért eredmények ellenére
hamarosan elment a kedve Rudolf szolgálatától és már 1598-ban vissza akart
térni a Németalföldre. A császár azonban nem engedte el őt. Mindent megtett
annak érdekében, hogy megtartsa szolgálatában ezt a nagyra értékelt katonát.
„Aranysarkantyús vitéz"-zé ütötte, kinevezte a teljes könnyűlovasság generá
lisává és beosztotta az Erdély átvételére induló Miksa főherceg mellé, előbb
felső-magyarországi alkapitányi, majd főkapitányi minőségben. Ebben a szol2 Mihály vajda életműve meglehetősen központi helyet foglal el mind a régebbi, mind az újabb
román történetírásban. Erdélyi tevékenységéről tájékoztat többek között Demény L.: Székely fel
kelések a XVI. század második felében. Bukarest, 1976., Uö.: A székelyek és Mihály vajda. Buka
rest, 1977. í., még Jon lonascu—Victor Atanasiu: Mihai Viteazul. Editura Militara, 1975. A többször
idézett aiagyar forrás Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 92—95. o. A rendek végzését 1. Erdélyi
Országgyűlési Emlékek (EOE) IV. k. 430. o. Érdekes módon az 1987-ben megjelent „Erdély történeté"-ben azt olvashatjuk, hogy az erdélyi országgyűlés „császári kormányzónak" ismerte el
Mihályt, amj ellentétes az országgyűlési végzés idézett szövegével. (I. k. 529. o.) Más helyen az
olvasható: „Vitéz Mihály sohasem lett Erdély fejedelme", mert fejedelemválasztásra nem került
sor (II. k. 610. o.) Ennek ellenére elmondható, hogy a különböző helyeken olvasható utalások
— néhány pontatlanság ellenére is — valamivel méltányosabban állítják elénk Mihály alakját
a korábbi írások legtöbbjénél.

— 4 —

gálati beosztásában rendelkezési jogkörébe kerültek a váradi főkapitányság
erősségei is. 1599 végén megbízatást kapott az Erdély élére került Mihály vaj
da ellenőrzésére. 3
Leveleinek tanúsága szerint Basta kezdettől fogva bizalmatlanul, sőt egye
nesen ellenséges érzülettel viseltetett Mihály iránt. E magatartás okai között
nyilván szerepet kapott bizonyos irigység a pillanatnyilag sikeresebb katona
iránt. Nemkülönben a hatalmi rivalizálás, hiszen hatáskörük nem volt ponto
san elválasztva. Az alapvető azonban a nyugat-európai zsoldos tisztek mérhe
tetlen fölényérzete volt, ami minden kelet-európai nációból származó vezetővel
szemben megnyilvánult. Az állandó zsoldoshadseregek tisztségviselői a magyar,
a román, a horvát és egyéb közép- és kelet-európai hadvezéreket barbár, ta
nulatlan katonáknak tartották. Olyanoknak akik alkalmatlanok „rendes" ha
dakozás irányítására. Ugyanakkor politikailag megbízhatatlanoknak tekintet
ték őket; arra hivatkozva, hogy ezek bármikor készek az „árulásra", a török
mellé állásra. A lenézéssel párosult bizalmatlankodás Bastát, ezt az eddig oly
fegyelmezett katonát, különutas politikai játékokba sodorta. Ehhez persze hoz
zájárult az is, hogy a császári kegyekkel elhalmozott hadvezér bízott tetteinek
utólagos jóváhagyásában. Már 1599-ben összeütközésbe került Mihály vajdával.
Ettől kezdve jelentései telve vannak különböző vádaskodásokkal. Szemmel lát
hatóan arra törekedett, hogy ellenlábasát kedvezőtlen színben tüntesse fel a
császári udvarban/' Törekvése nem járt azonnal sikerrel, sőt olyan parancsot
kapott, hogy ha Mihály segítséget kér tőle, támogassa őt. Ennek ellenére még
is az erdélyi nemességgel szövetkezett Mihány ellen.5 A miriszlói győzelem
után fölhívta a legyőzött ellenfél egyik alparancsnokát ura meggyilkolására. 0
Próbálkozása ezúttal kudarcot vallott. Sőt Basta arra kényszerült, hogy 1601
májusában kibéküljön ellenfelével és vele együtt vonuljon Erdélybe. A csá
szári tábornagy azonban nem adta föl Mihály megbuktatására irányuló terveit,
csupán kedvezőbb időre halasztotta azok megvalósítását. Amikor 1601 júniu
sában Báthory Zsigmond olyan leveleket juttatott el Bastához, amelyek állítólag
Mihály „árulását" igazolták, közeledni látta a kedvező időt a bosszúra. Jólle
het a történelemben nem ő volt az egyetlen olyan személy, aki az ellenségtől
érkező ilyen fajta „jelzéseket" készpénznek vette, mégis arra kell gondolnunk,
hogy ez a tapasztalt férfiú nyilván maga is kételkedett a Báthorytól kapott
levélmásolatok hitelességében. 7 Mindenesetre a kapott kópiákat egyértelmű,
döntő bizonyítékokként küldte föl az udvarba. A magyarországi ügyek irányí
tásával megbízott Mátyás főherceg ugyan gyanúsnak találta a felküldött leve
leket, de azért fölhívta Bastát, hogy tartsa szemmel Mihály lépéseit.8
Az augusztus 3-i goroszlói győzelem után úgy látszott, hogy a császári udvar
ismét teljes bizalmába fogadta Mihályt. A tábornagy olyan parancsot kapott,

3 Basta György életéről l. Veress E.: i. m. I. k. és II. k. „Bevezetés"-eiben. Ujabban l. Nagy L.:
Az „aranysarkantyús lovag": Conte Giorgio Basta (Kiadás alatt a Zrínyi Kiadó gondozásában).
4 Erről szóló leveleit 1. Veress E.: i. m. I. k. 323., 335., 337., 340., 348., 353., 357., 359. o. Basta már
1600. március 22-én ajánlkozott Miksa főhercegnél a Mihály elleni fegyveres fellépésre (uo. I. k.
361—362. o.)
5 Basta 1600. júl. 25-én azt írta a császári biztosoknak, hogy kész együttműködni Mihállyal
(uo. I. k. 394. o.). A biztosok augusztus 23-án is erre szólították fel őt (uo. I. k. 406. o.). Mihály
még aug. 27-én is úgy tudta, hogy Basta az ő megsegítésére jön (uo. I. k. 407. o.). A tábornagy
szept. 4-én ír először arról, hogy a vajda megsegítése helyett a nemesség támogatására megy
azért, hogy Erdélyt a császárnak biztosítsa (uo. I. k. 408—409. o.).
6 Veress E.: i. m. I. k. 422—423. o.
7 Veress E.: i. m. I, k. 555—556. o.
8 Veress E.: i. m. I. k. 560. o.
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hogy adja kölcsön vezértársának az általa kért ágyúkat. 0 E nem várt fordulat
végletes lépés megtételére sarkallta Bastát. Augusztus 18-án titkos tanácsko
zásra hívta a megbízhatónak tartott alparancsnokait a sátrába. Itt egy szug
gesztív erejű beszámolóban felvázolta előttük azt a halálos veszedelmet, amely
Mihály oldaláról fenyegeti mindannyiukat. A vajda azt tervezi — mondotta Baš
ta —, hogy a székelyekkel és a hajdúkkal fölkoncoltatja a császári katonákat,
s ezután nyíltan török hűségre térve uralkodik mind Erdélyben, mind a Ha
vasalföldön. Sürgős tanácsot kért tehát tőlük: miként lehet ezt a fenyegető
veszélyt még időben elhárítani? Az idegen közegben bizonytalanul mozgó, s
ezért bizalmatlan és könnyen rémeket látó császári tisztek a Basta által várt
feleletet adták a kérdésre. Elsőnek Pezzen ezredes szólt, a nagytekintélyű csá
szári tanácsos öccse, aki a kortárs magyar krónikás szerint az erdélyi generális
ságra vágyott. Röviden elmondta, hogy az ő véleménye szerint Mihályt kése
delem nélkül el kell tenni láb alól. Most ím itt a jó alkalom, mert katonái nagy
részét már előreküldte Fogarasba, ahová maga is készülődik, s így meglehetősen
védtelen. 10 Javaslatával a haditanácskozás résztvevői egyetértettek. Basta azon
ban minden eshetőségre számítva fedezni akarta magát. Hiszen tudott arról,
hogy tavasszal milyen kitüntető kegyekkel halmozta el Rudolf Mihályt, s szá
molnia kellett azzal is, hogy a szeszélyes császár, már csak presztizsokokból is,
esetleg szigorú vizsgálatot rendel el az ügyben. Éppen ezért a vallon kapitányt
azzal a paranccsal küldte Mihályhoz, hogy tartóztassa le őt és fogolyként hozza
a vezéri sátorba. Hozzátette azonban az utasításhoz azt is: amennyiben a vajda
a legcsekélyebb ellenállást tanúsítaná, tüstént fel kell koncolni őt!" Basta nem
sokat kockáztatott. Ismerte riválisát és jól tudta, hogy az a büszke katona, aki
oly sok csatában személyesen vezette harcra embereit, nem fogadja el majd
egyetlen szó nélkül, ellenállást meg sem kísérelve, ezt a számára megalázó ren
delkezést, így a kiadott utasítás valójában egyértelmű volt a Mihály meggyil
kolását elrendelő paranccsal.
A magyar kortársak és történetírók többségének írásaiban Basta olyan de
formált lelkű szörnyetegként szerepel, akinek még külön lelki gyönyörűsége
is tellett a kegyetlenkedésben és a gyilkolásban. Basta, korának tipikus zsol
dosvezéreként, valóban szerette a politikai ügyeket is ,,katonás" egyszerűséggel
intézni, hiszen előfordult olyan eset is, amikor egy napon negyven elfogott er
délyi nemest felkoncoltatott. A machiavellizmus virágkorában azonban a kí
vánt cél elérése érdekében nemcsak a hadvezérek, de az államférfiak többsége
is igénybe vehetőnek és jogosnak tartotjt bármilyen eszközt. Még inkább a kor
zsoldosvezére, aki a mindennapos tevékenységében is hozzászokott ahhoz, hogy
csupán elrettentő szigorral lehet fegyelmet teremteni. Amikor Basta személyét
és magatartását élesen elítéljük, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy
a machiavellizmus elveit vallotta és annak gyakorlatát követte a magyar tör
ténelem számos olyan kiemelkedő személyisége, akiket ma is a legnagyobbak
9 Veress E.: i. m, I. k. 579. o.
10 Veress E.: i. m. I. k. 584—586. o. V. ö. Szamosközi I. : i. m. MHHS XXX. k. 147—148. o. A
javaslat tévő Pèzzen ezredes azonos azzal, akit 1604-ben az álmosa-diószegi ütközetben Bocskai
katonái elfogták. A magyar történetírásban még napjainkban is tévesen Petz-nak írják a
nevét (1. pl. Benda K.—Kenéz Gy.: Barbiano generális jelentése a Bocskai szabadságharc első
hónapjairól. Debrecen, 1972. 165. o.). Nevezett ezredes azonban Bartholomeus Pezzen császári
tanácsos öccse volt. (L. erről E. Heischmann: Die Anfänge des stehenden Heeres, Wien, 1926.
235—236. o.).
11 „ . . . e in caso che all'arresto non volesse obedire, o resistenza facesse, che ľ ammazzassero."
(Veress E.: 1. m. I. k. 586. o.).
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között tartunk számon. A veszélyesnek ítélt ellenség, vagy politikai ellenfél
fizikai megsemmisítése orgyilkosok felfogadásával, mérgezéssel, vagy egyéb
hasonló eszközök igénybevételével sűrűn alkalmazott, kedvelt módszer volt
ebben az időben. Hasonlóan az elfogottakon végrehajtott szörnyű kínvallatások
hoz s az e tortúrákon való személyes részvételhez. Mindez jól megfért a kor em
berében a gyakori könnyhullatással, a legszentimentálisabb érzelemnyilvání
tásokkal. Bastáról, erről a valóban rideg zsoldosvezérről is följegyezte az egyik
magyar kortársa, hogy amikor valamelyik — a katonák kilengéseire panasz
kodó — erdélyi sírva fakadt előtte, „vélle Basta is sírt, mert elébe egy koldus is
bemehetett — egyébbel nem bocsátotta el, hanem csak azt mondotta: hogy ha
bolon [t. i. vallon] vagy német volna, bizony bírnék avval, s megbüntetném,
de magyarral nem tudok bírni."1- Ugyanez az ember 1603 júliusában csupán
egy félmondatos utalásban jelenti, hogy a Székely Mózes seregéből fogságába
esett negyven nemest minden bírói ítélet nélkül levágatta. így azon sem lehet
különösebben csodálkozni, hogy Mihály meggyilkoltatásából nem csinált na
gyobb ügyet. Ám hasonlóan viselkedett Mátyás főherceg is, aki Basta beszá
molójára mindössze annyiban reflektált, hogy kérte a Mihály vajdának ajándé
kozott értékes hátasló visszaküldését Bécsbe. u
így „búcsúztatta" a császári udvar azt a férfiút, akit nemrég még a „keresz
ténység bajnokának" nevezett, s kitüntetésekkel és más kegyekkel halmozott el.
Bastát a merényletért sohasem vonták felelősségre. Az egykorú források ta
núsága szerint még vizsgálatot sem indítottak az ügyben.
Vajon mi az igazság Mihály vajda magyar históriai szerepét illetően? Kit
öltek meg Basta vallonjai a tordai táborban: a török elleni harc egyik kiemel
kedő vezérét, vagy Erdély elnyomóját, kegyetlen „balkáni" zsarnokát és a tö
rökellenes harc „árulóját"?
Vádak és tények
A Mihály vajda erdélyi tevékenységéhez kapcsolódó kortársi és egészen a
legutóbbi időkig olvasható magyar vádakat röviden így lehetne összefoglalni:
— Erdély fejedelmi székét idegen fegyveres erővel erőszakkal foglalta el,
s kizárólag erre támaszkodva kormányozta az országot.
— Kormányzása alatt a fejedelemség lakosait mérhetetlen, „brutálisan emelt"
adókkal és egyéb szolgáltatásokkal terhelte. Katonáinak megengedte a városok
és a falvak dúlását, pusztítását.
— A korábbi törvényes rendet, jogszokásokat fölrúgva, „balkáni zsarnok"
módján kormányzott Erdélyben s így a szabadság „eltiprása" joggal szült fel
kelést uralma ellen.
— A fejedelemséget román bojárokkal kormányozta és arra törekedett, hogy
az erdélyi uralkodó osztályt kiszorítsa a hatalomból. Többször tervbe vette az
12 Nagy Szabó F.: Memorialeja. ETA I. k. 86—87. o.
13 A negyven erdélyi nemes levágatásáról l. Veress E. : i. m. II. k. 251. o. Basta biztonsági
okokkal indokolta Mihály meggyilkoltatását: „ . . . f u i forzato cercar d'assecurarmi della persona
sua; ma egli volendosi dejfendere, f u ammazzato." (Kiemelés itt és a továbbiakban tőlem:
N. L.) I. k. 588. o. Szamosközy szerint a merénylet alkalmával „Vesztenek akkor Mihály vajda
mellett az sátor kívül kik urokat akarták oltalmazni úgy mint tizenhaton". (MHHS XXX. k.
149. o.) Súlyos sebet kapott Mihály védelmében Rákóczi Lajos is (Századok, 1869. évf. 199. o.).
Erről azonban Basta idézett jelentése nem szól. A jelentés német változatát l. E. Hurmuzaki:
Documente privatoara la Istoria Romanilor. Bucaresti, 1880. XII. k. 1224. o. Mátyás főherceg
reflexióját 1. Veress E.: i. m. I. k. 592. o.
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egész erdélyi nemesség „kiirtását", sok nemest megöletett minden törvényes
eljárás nélkül.
— Külpolitikájában Erdély, a Havasalföld és Moldva uralma alatti egyesíté
sét erőltette és egyéb nagyhatalmi ábrándokat kergetett. Megalapozatlan, ka
landor jellegű külpolitikai lépésein túlmenően szokatlanul „álnok", „kétkulacsos" magatartást tanúsított mind a törökkel, mind a Habsburgokkal szemben.
Ezek a vádak. De vajon a történeti tények igazolják-e azok helytállóságát?
Mennyiben jelentett eltérést Mihály kormányzása a „nemzeti fejedelmek" ural
kodásától?
Az vitathatatlan tény, hogy Mihály vajda a Báthory András seregein aratott
sellemberki győzelem eredményeként került Erdély élére. Hadseregének nem
csupán az ő megválasztásában volt szerepe, de a későbbiek folyamán is nagy
részt azon nyugodott erdélyi hatalma. Más kérdés, hogy ez vajon egyedülálló
vagy legalábbis kirívó jelenség volt-e Erdély török hódoltság-kori történeté
ben? A tények amellett szólnak, hogy nem, hiszen Székely Mózes, Bocskai Ist
ván, Bethlen Gábor, Báthory Gábor, I. Rákóczi György, Barcsai Ákos, Apafi
Mihály, Thököly Imre szintén ilyen, vagy rendkívül hasonló úton-módon ke
rült Erdély fejedelmi székébe. A magyar történetírás ennek ellenére sohasem
kérdőjelezte meg uralkodásuk legitim voltát, s nem marasztalta el egyiküket
sem a fegyveres erőszak igénybevétele miatt.
Vajon miből adódik az éles különbségtétel Mihály és a „nemzeti fejedelmek"
erőszakalkalmazásának megítélésénél? Talán a hatalmi eszközként felhasznált
fegyveres erők etnikai különbségeiből? A történeti tények vizsgálata nem tá
masztja alá az ilyen megfontolások megalapozottságát. Közismert tény, hogy
a Habsburg-uralommal szembeforduló „nemzeti párt" jelöltjét, Székely Mózest
török-tatár csapatok segítették hatalomra, s Bocskai István fejedelemmé vá
lasztása érdekében is közel húszezer török-tatár és moldvai katona lépett fel
Erdélyben. M Ám meglehetősen vegyes etnikai összetételű volt Bocskai, magyar
országi serege is. Tudjuk, hogy soraiban nagy számmal akadtak törökök, ta
tárok, cserkeszek, kozákok, lengyelek, „muszkák", máramarosi románok, szlo
vákok, rácok és magyarországi oroszok.15 A Báthory Gábor fejedelemmé vá
lasztását kikényszerítő „bitang korcsos magyarok"-nak nevezett magyarországi
hajdúk az erdélyiek szemében szintén külső fegyveres erőnek számitottak.' 6
Köztudott az is, hogy az Erdély legnagyobb nemzeti fejedelmeként számontar
tott Bethlen Gábort közvetlen török fegyveres nyomásra választotta meg az or
szággyűlés — akárcsak Apafi Mihályt vagy Thököly* Imrét; 17 I. Rákóczi Györ
gyöt pedig magyarországi hajdúk pressziójára.18 Bethlen Gábor és I. Rákóczi
György Habsburg-ellenes hadseregei hasonlóan tarka etnikai összetételűek vol
tak, mint Bocskai hadai. 19
14 Székely Mózesre 1. Kővári L.; i. m. IV. k. 139. o., Bocskai fejedelemségére l. Nagy L.: A
Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961. 319—330. o.
15 TT 1878. évf. 194. o. (Ez utóbbiak alatt nyilvánvalóan a kárpátaljai ruszinokat értették.)
16 L. erről újabban Rácz I.: A hajdúk a XVII. században. Debrecen, 1969. 86—98. o., vagy
Nagy L.: Hajdúvitézek. Budapest, 1983. 7. o. és uő..: Tündérkert fejedelme. Báthory Gábor.
Budapest, 1988. 84—90., 229—232. o.

17 L. Nagy L.: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest, 1969. 77—78. o., Trócsányi Zs.: Teleki Mihály. Erdély és a kuruc mozgalom 1690-ig. Budapest, 1972. 25—26., 323—327. o.,
Benczédi L.: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon
1664—1685. Budapest, 1980.
18 L. Szilágyi S.: I. Rákóczi György. Budapest, 1983. 167—176. o., v. ö. Makkai L.: A kuruc
nemzeti összefogás előzményei. Budapest, 1956. 108. o„ vagy EOE IX. k. 56. o. Ujabban. Nagy L.:
A „bibliás őrálló" fejedelem. I. Rákóczi György a magyar históriában. Budapest, 1984. 95—96. o.
19 Bethlen hadseregének összetételére 1. Nagy L. : Magyar hadsereg és hadművészet a har
mincéves háborúban. Budapest, 1972. Rákócziéra Cseh-Szombathy
László: I. Rákóczi György
1644—45-ös hadjáratáról írt tanulmányát: HK 1956. 1. sz., 1957. 1—2., 3—4. sz.
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Vajon miben, mennyiben különbözött ezektől a Mihályt hatalomra segítő
fegyveres erő?
Az egykorú magyar krónikások meglehetősen egybehangzó adatai szerint
Mihály vajda Sellemberknél győzedelmeskedő hadserege nagyobb részben ma
gyarokból és székelyekből állt, továbbá moldvaiakból, havasalföldiekből, ko
zákokból és rácokból. 1601-hen viszont szinte kizárólag magyar hajdúk alkot
ták Mihály seregét. 20 Az etnikai összetétel szempontjai tehát nem játszhatnak
szerepet a különbségtételnél. Ügyszintén a fegyveres erőszak alkalmazásának
problémája sem, hiszen az esetek többségében a „nemzeti" fejedelmek erdélyi
trónfoglalása is fegyveres erőszak jegyében történt. Joggal elmondhatjuk, hogy
a XVII. században egyedül Rákóczi Zsigmond került a rendek valóban szabad
akaratából a fejedelemség élére. Azt is látnunk kell, hogy például Székely Mó
zes, Bocskai István, vagy Bethlen Gábor hatalomra jutása legalább annyi vér
áldozattal járt, mint Mihályé. Erdély fejedelmei uralmuk fenntartásánál a nem
nagy létszámú udvari katonaságon kívül mindenekelőtt arra a török fegyve
res bázisra támaszkodtak, amelyet a porta szükség esetén rövid idő alatt a se
gítségükre (küldött a közeli várakból. 21 Mindezt figyelembe véve joggal elmond
ható, hogy Mihály "erdélyi kormányzása a fegyveres erőszakszervezet szerepe
kapcsán nem sorolható a „nemzeti" fejedelmekétől elitérő jellegű uralomnak.
Akkor talán a fejedelemségre nehezedő anyagi megterhelések nagysága tette
„elviselhetetlen" súlyúvá az ő kormányzását? Miután többször elhangzottak
már ilyen érvek is, érdemesebb kissé közelebbről megvizsgálni ezt a prob
lémát.
Ügy véljük, újabb adatfeltárások híján is elmondható, hogy a húszezren felüli
törökellenes hadsereg eltartása igen komoly terheket rótt az erdélyi lakosságra.
Különösen, ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy Mihály itteni kor
mányzása már a hatodik háborús évre esett. A kis népsűrűségű, gazdaságilag
fejletlen országban minden nagyobb hadsereg megjelenése, de főként huza
mosabb ott-tartózkodása nélkülözéseket és sok szenvedést hozott a termelő
lakosságnak. Többet, mint Bethlen Gábor vagy I. Rákóczi György háborúsko
dásai, mert a Habsburg-ellenes harcok vezetői sikeresebben tudták -mérsékelni
a katonák erdélyi kilengéseit, amelyek inkább a királyi Magyorország és az
örökös tartományok népeit sújtották. 22 Nem egy korabeli forrás arról tanús
kodik, hogy Mihály is tett kísérletet a kilengések megfékezésére, méghozzá
nem is mindenütt eredmény nélkül. Nagy Szabó Ferenc írja például azt, „hogy
a székelység Mihály vajda népétől semmi bút nem látott". 23 Nem csekély ered
ménynek számít ez abban a korban, amikor jóformán minden hadsereg nemcsak
élősködött a termelő lakosságon, de legtöbbször „rútul hatalmaskodott" is
20 L. Szddeczky L. : Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. Budapest, 1882. 61—62. o.
21 Az erdélyi udvari hadak létszámára 1. Nagy L.: Magyar hadsereg és hadművészet a har
mincéves háborúban, 1972. 42—44. o. A magyarországi török őrségre HK 1894. évf. 395—397. o.
V. ö. Hegyi K. : Egy világbirodalom végvidékén. Budapest, 1976. 65—71. o. L. még Nagy L.:
„Sok dolgot próbála Bethlen Gábor. . ." Erdélyi boszorkányperek. Budapest, 1981. 135—157. o.
22 A háborús terhektől Zimányi V.: Magyarország az európai gazdaságban. Budapest, 1976.
133. o. V.o. N. Kiss I.: Húsfogyasztás (katonai és közfogyasztás) a XVI—XVII. századi Magyar
országon. Agrártörténeti Szemle, 1973. évf. 1—2. sz. A katonai kilengések megfékezésére 1. pl.
Nagy L.: Adalékok Bethlen Gábor hadseregének erkölcsi arculatához. HK 1965. évf. 2. sz. A
tényleges viszonyokra többek között l. F. Raumer: Geschichte Europa's seit dem Ende des
15. Jahrhunderts. Leipzig, 1832—1865. III. k. 600. o.
23 ETA I. k. 54. o. Ezzel kapcsolatban olvashatjuk az „Erdély történetében" . . . a székelyek
támogatása szembefordította vele a magyar nemesség jó részét. Részben azért, mert a székely
jobbágyok felszabadítása túl nagy károkat okozott, részben azért, mert a nekidühödött szé
kelyek éltek az alkalommal, s véres bosszút álltak mindenkin, akinek csak része volt az 1596-os
véres farsangban — sokszor asszonyaikat, gyermekeiket sem kímélve." (I. k. 530. o.)
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azon.2'4 A megnövekedett létszámú zsoldosseregek folyamatos fizetését még a
leggazdagabb uralkodók is csak nagyritkán tudták biztosítani. A fizetetlen és
ellátatlan hadakat viszont a legszigorúbb fegyelmező eszközökkel sem lehetett
visszatartani a prédálásoktól és az ezzel együtt járó egyéb erőszakos cselek
mények elkövetésétől.
A katonaság ellátásáról szólva elérkeztünk egy érdekes vádponthoz: az er
délyi fejedelmi széket elfoglaló Mihály „hallatlanul" súlyos adót vetett az er
délyiekre, „havasalföldi módon minden hóra hat-hat forintot"'.25 Az évi het
venkét forint adó valóban óriási megterhelést jelentett volna — iha így tör
tént volna a valóságban is! Azok a történetírók akik ezt az állítást elfogadták,
nem néztek utána a forrásokban a tényeknek, hanem csak elszörnyülködtek
ezeken a „balkáni" — vagy legújabb megfogalmazás szerint „brutálisan" emelt
— adóterheken ! Az éppen száz esztendővel ezelőtt kiadott Erdélyi Országgyűlési
Emlékek negyedik kötetében található országgyűlési végzésekből ugyanis egy
értelműen kitűnik, hogy Mihály erdélyi kormányzása idején a három országgyű
lésen összesen 12 forint és 4 tallér adót róttak ki az erdélyiekre. 26 Ez az összeg
kétségtelenül nagyobb volt a korábbiaknál, de ha figyelembe vesszük azt, hogy
Bethlen Gábor évi átlagban 20 forint portánkénti adót rótt az erdélyiekre, ak
kor azt kell mondanunk: Mihály „adókulcsa" kevésbé súlyos volt, mint az ál
lítólag „népjóléti" államot építő Bethlen Gáboré. 27 Különben Mihály levelei
arról tanúskodnak, hogy az országgyűlésen elfogadott adó ugyancsak akadoz
va folyt be és csak töredékesen került a kincstárba. Emiatt a katonaság nagy
hiányokat szenvedett mind zsoldban, mint élelemben. így a késedelmeskedés
maga is egyik forrásává vált a katonai kilengéseknek. 28
Felvethető, hogy talán azért akadozott az adók begyűjtése, mert Mihály
olyan román bojárokkal és más idegenekkel kormányozott, akik járatlanok vol
tak az erdélyi állami adminisztrációban? Ennek ellentmond többek között még
a Mihályt keményen elmarasztaló Szádeczky Lajos is, aki kifejti: ahhoz, hogy
az „országkormányzás komplikált gépezete működhessék", Mihály kénytelen
volt magyarokat alkalmazni, mert maga is belátta, „hogy fajrokonaira vajmi
keveset számíthat", hiszen azok „politikailag éretlenek". Különben maguk sem
tartottak igényt erdélyi vezető posztok betöltésére. 29 Hasonlóan foglal állást
ebben a kérdésben az 1916-ban kiadott Révai Nagy Lexikona vonatkozó kötete
is: Mihály „Erdély magyar igazgatását,'alkotmányát tiszteletben tartotta, se
regének, tisztjeinek java része magyarokból állott, ő maga is jól tudott magya-

24 Erről bővebben 1. Nagy L.: „Megint fölszánt magyar világ van . . .".Társadalom és hadse
reg a XVII. század első felének Habsburg-ellenes küzdelmeiben, Budapest, 1985. 177—192. o., és
uő.: „Kuruc életünket megállván csináljuk...." Társadalom és hadsereg a XVII. századi kuruc
küzdelmekben. Budapest, 1983. 200—217. o.
25 ETA I. k. 178. V. ö. : Erdély története (1987) I. k. 530. oldalon olvasható adattal, miszerint a ko
rábbi 3 forintos állami adó 1600 végére 16 forintnyira emelkedett.
26 L. EOE IV. k. 431. o.: „ . . . nagyságodhoz való jó akaratunkból, jó kedvünkből ígérünk
nagyságodnak kapuszám szerént 6 forintot" (1599. nov.) 522. o.: „ígérünk azért nagyságodnak
hadakozó néptartásra és egyéb külön-különbféle költségre kapuszám szerént hat forintot..."
(1800. júl.) A 4 tallért megszavazó gyűlésről Székely Mihály és Ungnad 1600.' márc. 15-i jelen
tése tájékoztat (uo. 370—371. o.), a szászok terheire 1. az Universitas 1603 januári felterjesztését
(Veress E.: i. m. II. k. 174—175. o.). Érdekes módon az Enyedi által alapforrásként használt
Szamosközy is csupán annyit ir, hogy Mihály a katonáinak 6 forint hópénzt fizetett (MHHS
XXX. k. 101. o.).
27 1614-ben 11 forintot, 1615-ben 20 forintot, 1616-ban 19 forintot, 1621-ben 22 forintot (1. EOE
VI. és VII. köteteiben) V. ö. Zimányi V.: i. m. 115—117. o. Bethlen „népjóléti államáról" Makkai
László ír az 1980-ban megjelent „Bethlen Gábor emlékezete" című kötetben. (9—10. o.).
28 L. erről Mihály sürgető leveleit: TT 1883. évf. 96., 99., 114. o.
29 Szádeczky L.: 1. m. 83—84. o.
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rul". Hasonló olvasható a legújabb Erdély-itörténeti szintézisben is.30 Ezek után
ugyancsak érthetetlen, hogy a magyar nemességre — mint egyedüli kormány
zásra alkalmas elemre — támaszkodni akaró Mihály vajon miért forgatta a
fejében e társadalmi réteg kiirtásának a gondolatát? Azt ugyanis több kor
társ följegyezte, hogy Mihály „liquidálni" akarta az egész erdélyi uralkodó
osztályt. Az egykorú írásokban ilyeneket olvashatunk: „sokszor volt szándékja
Mihály vajdának, hogy Erdélyből a nemességet kigyomlálja és csak oláhot és
ráczot hagyjon benne". 31 A perdöntő bizonyíték erre az ördögi tervre: „Bán
Mihalcza ugyan megvallotta, amikor Basta megölette". 32
Az állítólag ezt valló Mihalcea bán Mihály legszűkebb környezetébe tarto
zott, s mint ilyen valóban tudhatott ura legtitkosabb terveiről is. Azonban ilyen
perdöntő bizonyítéknál semmiképpen sem nélkülözhető annak a vizsgálata,
hogy a vallomás mikor, milyen körülmények között született? Magától Szamosközytől itudjuk, hogy 1601. augusztus végén, a Mihály meggyilkolását követő
napokban került sor erre a vallomástételre. Előzményeiről elmondja, hogy a
merénylet után Mihalcea bánnak sikerült elmenekülnie a tordai táborból és
egy közeli malomban rejtőzött el. A vallonok azonban a nyomára bukkantak,
s rejtekhelyéről kivonszolva, visszavitték őt a táborba. Ott azután „sok kénzás
és csigázás által megvallja rend szerént Mihály vajdának minden
dolgaiť'P
A kínvallatásokkal kicsikart vallomások kevéssé hitelt érdemlő voltára, úgy vél
jük, nem szükséges sok szót vesztegetni. Inkább azt vizsgáljuk meg a bizonyít
ható tények tükrében, hogy vajon Mihály kormányzása idején történtek-e olyan
mérvű atrocitások a nemesek ellen, amelyek alátámaszthatták a vád megala
pozottságát?
A köztudatban ma is az él, hogy Mihály katonái és az általuk „felbíztatott"
román parasztok tömegével öldösték az erdélyi nemeseket. Kétségtelen tény,
hogy Mihály Erdélybe vonulása után voltak népmozgalmak a fejedelemségben,
amelyeknek nemesek áldozatul estek. Arra vonatkozóan, hogy kik voltak ezek,
Hídvégi Mikó Ferenc elmondja a következőket: 1599-ben „a székelység feltámada a nemesség ellen, házokat dúlni, égetni kezdek." Mihály megígérte, hogy
gátat szab az atrocitásoknak, de a közszékelyek ezután is „valamely főembert
vagy igaz nemes embert valahol elkaphattak, örömest megölték". 34
Vajon hány erdélyi nemes lelte halálát a paraszti megmozdulások során?
Talán oly nagy mérvű volt a nemesek gyilkolása, hogy az már megkérdőjelezte
az egész uralkodó osztály további létét is? Ezen túlmenően az is fölmerül: vajon
milyen okok váltották ki ezeket az atrocitásokat, s mennyiben volt azokért
felelős személy szerint Mihály vajda?
30 I. m. 736. o. Vö. Makkai L.: Magyar-román közös múlt. Budapest, 1948. 93—94. o., vagy
„Erdély története" (1987) I. k. 530. o., ahol szintén az olvasható, hogy nemcsak Erdélyt kor
mányozta magyar módra, de Havasalföldre is „erdélyi székelyeket és magyarokat hívott a kor
mányzás segítésére."
31 Szamosközy /.: i. m. MHHS XXX. k. 101. o.
32 ETA I. k. 180. o. A Mihai ellen felkelt nemesek követei Bastának is azt jelentették: „ . . .voleva egii far morire tutta la nobüita de Transilvania, ed assicurarsi per questa via tanto inhumana; e di già n'ha fatto moria molti, et altri fuggiti qui et là." (Veress E.: i. m. I. k. 408. o.).
Az „Erdély története" (1987.) I. k. 530. oldalon az olvasható, hogy a nemesség a katonaság ki
lengései miatt fordult Mihály ellen és kért segítséget Bastától.
33 L. Szamosközy I. : i. m. MHHS XXX. k. 148—149. o.
34 MHHS VII. k. 143—144. o. Illésházi tudomása szerint: ,,Az székelyek az minemő nemesek
köztök voltak, mind levágtak". Uo. 76—77. o. Bocskai 1599. nov. 2-án azt jelentette Bastának a
kolozsvári táborból: „hic non exigua rusticorum pars in armis est; nobilium domos invadunt
ac comburunt, compraehensosque interficiunt, variaque inaudita latrocinia exercent." (Veress E.:
i. m. I. k. 304. o.) V. ö. : „Erdély története" (1987) I. k. 530. o.
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Fennmaradt egy kimutatás ebből a korból, amelyben feltehetően minden
erőszakos módon elhalálozott erdélyi nemes neve megtalálható. S az is, hogy
ki hol és milyen körülmények között vesztette el az életét. Az itt közölt adatok
tanúsága szerint Mihály erdélyi kormányzása alatt a felkelt közszékelyek ti
zenhárom előkelőt öltek meg, más parasztok pedig tizennyolc földesurat.3"' Ez
a szám az akkori Erdély felnőtt korú nemesi állapotú férfi lakosságának mintegy
a fél százalékát tette ki. Ezek az atrocitások — amint már korábban utaltunk
rá — jórészjt annak a véres megtorló akciónak voltak a következményei, amelyet
a székely előkelők követtek el 1596-ban, az előző évben hadiérdemeikért föl
szabadított székelyek soraiban. Az akkori „véres farsang" egyik szemtanúja,
Nagy Szabó Ferenc többek között elmondja: ezeket minden széken összeszed
vén, „úgy öltek meg szegény ártatlanokban nagy sokat: kit felakasztottak, kit
felnyársoltanak, kit penig egyébként kínoztanak és vesztegettenek". 36 A ne
mesek elleni visszatorlások bekövetkeztét kétségtelenül előmozdította Mihály
Erdélybe jövetele, jóllehet ő valóban fellépett azok megszüntetése érdekében.
Azonban a kiváltó okot az atrocitásokhoz maga az erdélyi uralkodó osztály szol
gáltatta, s így a felelősség is a nemességet terheli a kilengések bekövetkeztéért.
Némely források arról tanúskodnak, hogy a harmincegy erdélyi nemes megölése
egyes vidékeken nagy riadalmat keltett, amit a Mihály kormányzásával elége
detlen vezetők igyekeztek még növelni is. Olyan körleveleket küldöztek szét
az országban, hogy Mihály az egész nemesség kiirtására törekszik, s ami eddig
történt, az csupán nyitánya volt az elkövetkező dolgoknak! Erre hivatkozva
kérték Basta segítségnyújtását; s ez jó ürügyként szolgált a tábornagynak is an
nak megindoklására, hogy miért nem Mihályt segítette hadaival a korábban
kapott utasításoknak megfelelően.37
Mihály vajda csupán a miriszlói harc előtt értesült arról, hogy őt a nemes
ség kiirtására irányuló szándékkal vádolják. Felháborodottan tiltakozott ez
ellen, s megüzente a tőle elpártolt erdélyi nemeseknek: „mikor én, ezt az or
szágot fegyverrel megvöttem, kezemben voltak mind fejenként. A harc után
senkinek bántása nem volt, mindeneket törvényekbe és igazságokba tartot
tam meg." A történeti tények Mihály mellett szólnak. Jóllehet erdélyi kor
mányzása idején a külső háború mellett a fejedelemségben belső zavarok dúl
tak, elpártolások történtek, mégis mindössze öt erdélyi nemes esetében mond
ható el megalapozottan az, hogy azokat az ő parancsára, vagy legalábbis az ő
tudtával végezték ki. Figyelembe véve azt a körülményt, hogy hány erdélyi
nemest végeztek ki ártatlanul vagy legalábbis törvénysértő módon a nemzeti
fejedelmek uralkodása idején, megdől az a vád, hogy Mihály kormányzása a
háborús körülmények ellenére véresebb vagy kegyetlenebb volt a magyar et
nikumú fejedelmek uralmánál. 38
Több történetíró felhozta Mihály országlása „balkáni" jellegének bizonyíté
kaként azt is, hogy egy alkalommal a tanácskozáson a vajda a kardjára csapva
így kiáltott: „Czedrakul gyűlés!" — s ezzel vége is volt a szenátus „feleselé35 Apor P.: Lusus mundi et eiusdem actus scenicus c. munkájának „Notatu digna" c. alatt
kiadott függeléke. MHHS VII. k. 258—263. o. Itt több mint ötödfélszáz olyan erdélyi nemes neve
található, akik erőszakos halállal haltak meg ebben az időben.
36 ETA I. k. 46—47. o.
37 L. erről többek között Basta 1600. szept. 4-i id. levelét (Veress E.: I. k. 408. o.).
38 Mihály szavait idézi Szamosközy: i. m. MHHS XXX. k. 120. o. Apor Péter kimutatása tíz
személyt tüntet föl, akiket állítólag Mihály végeztetett ki, de ezek közül ötöt a székelyek vertek
agyon menekülés közben, illetve a kozákok hánytak kardélre, mint bujtogatókat. Szamosközy
írja különben, hogy 1600 nyarán Mihály az összes börtönben levő erdélyi foglyot szabadon
bocsájtotta (MHHS XXX. k. 123. o.).
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sének". Mások úgy mondják el az esetet, hogy amikor a nemesek képviselői a
régi jogaikra hivatkoztak, Mihály a kardját jelölte meg egyedüli jogforrás
ként. 39 Mindez könnyen így is történhetett, de az is köztudott, hogy ez a szem
lélet korántsem volt egyedi jelenség Erdélyben. A Mihályt megelőző Báthory
Zsigmond fejedelem a politikáját ellenző főurakat és nemeseket minden bírói
ítélet mellőzésével lefejeztette, vagy megfőjttatta/' 0 Pedig sem ő, sem az ellen
zék véres fölszámolásában vezető szerepet játszó Bocskai István nem voltak
„balkáni politikusok", mégis lábbal tiporták Erdély jogrendjét, törvényes szo
kásait! Bocskairól különben azt is följegyezte a történetírás, hogy 1606-ban,
már nagyságos fejedelemként, amikor az egyik császári békebiztos azt fejte
gette neki — „A jogot törvény útján kell keresni" —, a kardjára ütve így ki
áltott fel: „Itt van a jog és az igazság!"41 Viselkedése kísértetiesen hasonlít ah
hoz, ahogy Mihály reagált az alkotmányjogra történt hivatkozásra. A különb
ség annyi, hogy Bocskai ilyen megnyilvánulását a magyar történetírás amolyan
„magyaros virtus"-nak minősítette, Mihályét viszont „balkáni barbárság"-nak.
A történeti igazsághoz persze hozzátartozik az is, hogy korántsem csupán
Bocskai István reagált ily módon az alkotmányjogi hivatkozásokra, vagy a ne
mesi jogok tiszteletben tartására; A köztudatban ugyan máig hatóan élnek
olyan nézetek, hogy a Habsburgoktól független önálló erdélyi fejedelemségben
szilárd jogviszonyok uralkodtak, a fejedelmek a rendi és a vallási szabadságot
egyaránt tiszteletben tartották, de ez a hiedelem csak részben felel meg a való
ságnak. Vallási téren ténylegesen csupán a négy bevett „religion" kívüliek hí
vei voltak üldözéseknek kitéve, s a katolikusok csupán időnkénti korlátozások
ban részesültek. Am a rendi jogok tiszteletben tartása terén ugyancsak sajá
tos viszonyok uralkodtak a török függésben élő Erdélyben. A „Fényes Porta"
bizalmát és egyúttal fegyveres támogatását élvező fejedelmek, különösen a
XVII. században, alapjában kény ük-kedvük szerint uralkodtak — mondhatjuk
bátran: zsarnokoskodtak — a rendeken. A fejedelmi tanács, vagy az országgyű
lés évtizedeken keresztül jóformán minden uralkodói előterjesztést helybenhagyólag tudomásul vett. Sőt ezek a rendi testületek odáig mentek szervilizmusukban, hogy még meg is köszönték az erdélyi nemeseket sújtó fejedelmi
önkény eskedéseket !4L> Az erdélyi uralkodó osztály egyes tagjai legfeljebb ti
tokban mertek panaszkodni Bécsben, vagy Konstantinápolyban fejedelmeik
„hallatlan és kimondhatatlan tyrannizmusa" miatt. 43 Abban az időben történt
mindez, amikor a királyi Magyarország területén virágzott a „nemesi demok
rácia". A magyarországi és az erdélyi jogállapotok közötti különbséget jól ér
zékelteti többek között az a levél, amelyet Eszterházy Miklós nádor írt I. Rá
kóczi György erdélyi fejedelemnek, amikor az Bethlen Péter azonnali kiada
tását követelte tőle: „nekünk törvényünk vagyon és constitutionk és ez mel
lett nemes szabadságunk is mind ennyi megerőtlenedett állapotunkban is fenn

39 L. pl. Szádeczky L. : i. m. 123. o., Szilágyi S. : EOE IV. k. 361. o.
40 Erről részletesen szól Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 35—47. o. Újabban Nagy L.:
Erdély és a tizenötéves háború. Századok, 1982. 4. sz.
41 L. Franki. V.: A bécsi békekötés 1606-ban. Győri történeti és régészeti füzetek, 1865. évi.
259. o.
42 L. erről az Erdélyi Országgyűlési Emlékek különböző köteteiben. Valamint Nagy L.: „Sok
dolgot próbála Bethlen Gábor. . ." Budapest, 1981.
43 L. pl. a királyi Magyarországra menekült Sarmasági Zsigmond panaszát Bethlen Gáborra
(EOE VII k. 406. o.), vagy az ETA II. k. 7—308. oldalain található adatokat.
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vagyon, és senkit a király ad simplem delationem, inaudita et incognita causa,
non citatum non convictum meg nem szokott büntetni"/1'1
A bécsi béke és a Wesselényi-összeesküvés felszámolása közötti több mint hat
évtized alatt a bécsi udvar valóban nem követett el Magyarországon kirívó
'törvénysértéseket. A sors furcsa játékaként ilyenek elkövetése éppen az azok
megakadályozására hivatott nádori hatalom egyes képviselőinek a nevéhez
fűződik/'5 Ezek súlyossága és főként mennyisége azonban meg sem közelítette
az erdélyiekét. A számszerűség illusztrálására szabadjon utalni arra, hogy csu
pán Báthory István trónra lépését követő négy évtized alatt a „nemzeti fejedel
mek" több mint hetven tekintélyesebb erdélyi főurat és nemest sújtottak „fej
és jószágvesztéssel"; többnyire koholt perek kapcsán, vagy még azokat is mel
lőzve/' 6
Az erdélyi fejedelmek önkényeskédeseit figyelembe véve méltán fölmerül a
kérdés: vajon milyen különbségek voltak Erdély és a román vajdaságok kor
mányzati, jogi viszonyai, mindennapi életkörülményei között? S ha voltak,
azok milyen forrásokból táplálkoztak?
A román vajdaságok gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak rész
letes elemzése nélkül aligha lehet kielégítő pontosságú feleletet adni erre a
kérdésre. Az azonban ennek híján is elmondható, hogy a feudális viszonyok el
térő volta, a latin és a bizánci kereszténység kulturális és ideológiai különbö
zőségei önmagukban is eredményeztek jelentős eltéréseket Erdély és a két
román állam életében. Nemkülönben az a történelmi körülmény, hogy az er
délyi fejedelmek mögött törökellenes háttérként ott voltak a magyar'királyi
koronát viselő Habsburgok, — akikre bizonyos mértékig tekintettel kellett
lenni belpolitikai téren is —, míg a román uralkodóknak pusztán a Portára
kellett figyelniük. A Havasalföld és Moldva szerves része volt a török biroda
lomnak, míg Erdély a birodalom „különleges státusú" függeléke/'7 Ez utóbbi
körülmény maga után vont bizonyos eltéréseket a fejedelmek hatalomra kerü
lésénél is. Erdély tizenhat uralkodója közül a Porta török fegyveres erő köz
vetlen kényszerével csak öt személyt, Székely Mózest, Bethlen Gábort, Barcsai
Ákost, Apafi Mihályt és Thököly Imrét erőltette rá a rendekre. Ezzel szemben
a havasalföldi és a moldvai uralkodók az esetek többségében Konstantinápoly
ban vásárolták meg tisztséglüket. így bármikor fennállt annak a veszélye, hogy
egy többet ígérő személy kitúrja őket az uralkodói székből. Mindezek miatt
a román vajdák még inkább ki voltak szolgáltatva a török vezetés kénye-ked
vének, mint az erdélyi fejedelmeik. Ez nem csupán belpolitikai instabilitással
járt együtt, de azzal is, hogy számukra csak egészen elvétve nyílott lehetőség
olyan, szabadabb külpolitika folytatására, mint amilyen több erdélyi fejedelem
uralkodásánál kimutatható. Ezek követei megfordultak még a legtávolabbi
44 TT 1882. évf. 135. o. V. ö. Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. Pest,
1863. I. k. 77. o.
45 Így pl. Thurzó György nádor Nádasdyné Báthory Erzsébet ügyében. (Erről újabban Nagy L.:
A rossz hírű Báthoryak. Budapest, 1984., 1985.). Különben magát a törvényességre hivatkozó
Eszterházy Miklós nádort is több kortársa vádolta a rendi szabadságjogokat sértő cselekmé
nyekkel.
46 L. erről részletesen Kővári L.: Erdély története IV. és V. kötetekben, továbbá Apor Péter
többször idézett névsorában (MHHS VII. k.). „Bebek és a Kendi testvérek kivégzése óta Er
délyben hóhérbárd lebegett a tanácsosok feje felett. Az uralkodó és a nemzet viszonyának
egyoldalú megállapítása elvi alapot adott a terrornak . . ." (Makkal L. : Erdély története. Bu
dapest, 1944. 225. o.).
47 L. erre ETA II. k. 316., 321., 329., 334., 335., 337., 341., 344., 346—348. o. A román vajdaságok
és Erdély életének különbözőségeire l. többek között Pierre Lescalopier: Utazása Erdélybe...
Budapest. 1982. 60—93. o.

— 14 —

nyugat-európai királyi udvarokban is, uraik nevében nemzetközi szerződéseket
kötöttek, s nem egy erdélyi fejedelem — így például Bethlen Gábor, I. Rákóczi
György, II. Rákóczi György — európai koalíciók tagja lett.
A kimutatható jelentős eltéréseken túl azonban világosan látnunk kell a ha
sonlóságokat is. Mind az erdélyi, mind a román uralkodók hatalmának a fő
bázisa a szultáni elismerés volt. Enélkül sem itt sem ott nem lehetett valaki
— legalábbis tartósan — fejedelem. A Porta öt erdélyi fejedelem ellen emelt
vétót, s ezek közül egyedül I. Rákóczi Györgynek sikerült megmaradnia a fe
jedelmi székben ennek ellenére. Jellemző módon ekkor szembe tudott szállni
a Porta ellenzésével Rákóczi szövetségese, Brancoveanu havasalföldi vajda is.
E kivételtől eltekintve a döntő vonás a Portától való függés volt, viszont a
szultáni elismerésből származó katonai támogatás mindhárom államban szinte
korlátlan belpolitikai hatalmat biztosított az uralkodóknak. Joggal elmondható,
hogy az erdélyi fejedelmek ennek az árán olyan abszolút hatalomhoz jutottak,
amilyennel a Habsburg királyok Magyarországon csupán a Wesíelényi-összeesküvés felszámolása után rendelkeztek. Az alapvetően török fegyvereken nyug
vó erdélyi abszolutizmus azonban hasonlóan különbözött a fejlett polgárságra
támaszkodó nyugat-európai abszolút monarchiáktól, akár a havasalföldi vagy
a moldvai.48 Ez utóbbi két országra súlyosabban nehezedett a török elnyomás
mint Erdélyre, s emiatt azok szegényebbek és elmaradottabbak is voltak. Töb
bek között azért is, mert régebben és közvetlenebb török uralom alatt éltek.
Ez az eltérés azonban nem tekinthető oly mérvű különbségnek, amelynek alap
ján Mihály erdélyi kormányzását eleve „balkáni uralom"-nak kellene tekinte
nünk. Már csak azért sem, hiszen az erdélyi viszonyokat jól ismerő Mihály itt
— amint arra már korábban konkrétan utaltunk — „erdélyi módon" igyeke
zett kormányozni. A vezetése alatt összeülő országgyűlések végzéseit, az általa
aláírt hivatalos iratokat vizsgálva azt tapasztalhatjuk: Mihály mindent elkö
vetett annak érdekében, hogy kormányzását az erdélyiek ne tekintsék idegen
uralomnak. Tanácsosai nagyrészt az itteni főnemesekből kerültek ki, mindössze
két havasalföldi bojárt nevezett ki melléjük. Az adózás és a katonaállítás dolgá
ban az országgyűlést a régi szokás szerint ő is megkérdezte. A kormányzása
alatt hozott végzések szinte semmiben sem különböznek a korábbiaktól, vagy a
későbbiektől. A megyék magyar ispánjait, s általában a régi önkormányzati
tisztviselőket, a helyükön hagyta/' 9
Mindezek után joggal felvethető: ha mindez így volt, akkor miért fordult
szembe az erdélyi uralkodó osztály Mihállyal? Miért minősítette mégis az ő
erdélyi kormányzását idegen, „balkáni zsarnokságnak"? Talán pusztán azért,
mert Erdély új vezetője nem magyar etnikumú volt? S vajon miben látta e
szembefordulás okát vagy okait maga Mihály? Az 1601 elején Rudolf császár
részére készített memorandum tanúsága szerint Mihály abban jelölte meg e
szembefordulás fő okát, hogy az erdélyiek minden áron vissza akartak térni
a török függés alá, és őbenne látták ennek legfőbb akadályát. „Nekem is tud
tomra adták" — írta Mihály —, „hogy ha a törökkel békét kötök, serényeb48 Az i d é z e t t e k e n k í v ü l 1. e r r ő l b ő v e b b e n Makkai L.: M a g y a r - r o m á n k ö z ö s m ú l t , 80—141. o.
49 L. erre a Mihály k o r m á n y z á s a a l a t t h o z o t t o r s z á g g y ű l é s i v é g z é s e k e t (EOE IV. k . ) . A h a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k i tisztet e l ő b b Székely Mózes, m a j d a n n a k e l p á r t o l á s a u t á n C s á k y I s t v á n
töltötte be. Vezető tisztséget látott el t ö b b e k között S e n n y e y P o n g r á c , N e m e s J á n o s , Lugosi
F e r e n c , T a h y I s t v á n , Bodoni István, B u d a y G y ö r g y , F a r k a s G y ö r g y , G y a r m a t h i Máté, Szelestey
J á n o s és r a j t u k k í v ü l m é g s z á m o s m á s m a g y a r . L. e r r ő l ú j a b b a n : „ E r d é l y t ö r t é n e t e " (1987.)
I. k. 530. o.
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ben és hívebben fognak szolgálni nekem. Midőn látták, hogy biztató feleletet
nem nyernek tőlem, áruláshoz folyamodtak. A török követséggel titkon súgtakbúgtak, hogy amíg én kormányzom Erdélyt, békében nem lehet, szerezzen azért
a török módot Báthory Zsigmond visszahozatalára. Elárulták azt is, hogy én
csak ámítom a törököt."'™
Emigrációba kényszerült politikai vezetők magyarázatait persze többnyire
erős fenntartásokkal kell fogadni. Hiszen a bukott politikusok előszeretettel
keresik másokban a kudarc okát. Gyengíteni látszik Mihály igazát az a körül
mény is, hogy a magyar történetírók jelentős része többek között éppen azzal
vádolta őt, miszerint török kézre akarta játszani Erdélyt. Tudjuk, hogy Basta
is erre hivatkozva gyilkoltatta meg Mihályt. Mindezek dacára a történeti té
nyek mégis Mihály memorandumának igazát erősítik. Tudjuk, hogy megbuk
tatása után Erdély éveken át azért küzdött, hogy visszakerüljön a békés körül
ményeket biztosító török vazallusi állapotba. Köztudott, hogy 1594-ben csu
pán a legszélsőségesebb terror alkalmazásával lehetett kierőszakolni a törökkel
való szakítást. Báthory Zsigmond 1598-as visszatérésekor már uralkodóvá vált
a törökkel való kiegyezés gondolata és ennek a politikai irányvonalnak a je
gyében fogadták vissza Zsigmondot 1601-ben is.51 Ily módon fölöttébb valószí
nűnek látszik mindaz, amit Mihály az erdélyi nemesség szembefordulásának
fő okaként jelölt meg az idézett memorandumban. Ehhez járult még Mihály
székely- és hajdúpolitikája, amelyet az erdélyi nemesség szintén fölöttébb ne
hezményezett.
Mind a nemesi kortársak, mind az elkövetkező korok magyar történetírói el
marasztalják Mihályt amiatt is, hogy Erdélyt és a két román vajdaságot a sa
ját vezetése alatt összefogni, s erejüket egyesíteni szándékozott. Ezzel szemben
az 1595-ös egyesítést, amelyet Báthory Zsigmond hajtott végre, általában he
lyesnek ítélték. Olyan indokok alapján, hogy a történelmi egymásrautaltság,
a török elleni harc érdekei az erők szoros összefogását követelték. Óhatatlanul
fölmerül a kérdés : valóban csak abban az esetben tekinthető pozitívnak ugyan
az a történelmi fordulat, a három ország erőinek összefogása, ha azt magyar
etnikumú fejedelem hajtotta végre? Vajon a labilis idegzetű Báthory Zsigmond
— aiki különben az 1601-es visszatérése idején is Erdély, Moldva és a Havas
alföld fejedelmének nevezte magát — valóban alkalmasabb lett volna e vezető
posztra Mihálynál? Annál az uralkodónál, aki a Havasalföldet — a magyar
kortársak szerint is — felvirágoztatta, s akit a törökön aratott diadalaiért „ma
gasztalva emlegetett a keresztény Európa, szerencsekívánatokkal halmozták el
királyok és maga a pápa is dicsérte a kereszténységnek tett jószolgálatait". En
nek ellenére Erdély vezetésére már alkalmatlan lett volna? Érdekes módon,
az ezeket a méltató sorokat leíró szerző is határozottan elítélte Mihályt azért,
* mert a három fejedelemség uralma alatti egyesítésére törekedett. Ez a törek
vés a magyar történetírók többségénél Mihály külpolitikája „kalandor" jelle
gének egyik bizonyságául szolgált, kiegészülve az2al, hogy Mihály a török
kiűzését tervezte, a lengyel királyságról álmodott és olyanokkal fenyegetőzött:
ha a császár nem teljesíti kívánságait, „porrá teszi" Bécset és Prágát is."'2
50 Az emlékiratot közli Szádeczky L.: i. m. 172—174. o. A magyar történeti irodalom — kivéve
a hivatkozott 1982-es tanulmányomat — mindmáig hallgat erről a problémáról, ami pedig nem
csupán a Mihállyal szembeni erdélyi magatartást szabta meg.
51 L. EOE IV. k. 67., 408. o.
52 L. erről pl. Szalay L.: i. m. IV. k. 430. o. V. ö. Kővári L.: i. m. IV. k. 64. o„ vagy Makkal L.:
i. m. (1948) 88—89. o.
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Vajon így történt-e mindez a valóságban is? Lehetséges, hogy így volt. Azon
ban ha ezek a momentumok holmi „kalandor" külpolitika bizonyítékai, akkor
ezen az alapon több „nemzeti fejedelmet" is el kellene marasztalnunk! Hiszen
köztudott, hogy Báthory István lengyel királysága óta csaknem minden erdé
lyi uralkodó tervei között ott szerepelt a lengyel trón megszerzése. Elegendő
talán utalnunk Bocskai István, Báthory Gábor, Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczi
György lengyel királyi aspirációira. Ezek közül a magyar történetírás csupán
a legutóbbit marasztalta el. Azt is nehéz lenne hirtelen összeszámolni, hogy
Erdély nagy fejedelmei hány esetben fenyegetőztek Bécs és Prága „porrá té
teléivel. Az ő esetükben azonban ez sem minősült holmi „kalandorkodás" bi
zonyítékának. Mint ahogyan az sem, hogy amikor Bethlen Gábor feleségül
kérte II. Ferdinánd leányát, többek között azt ígérte: néhány éven belül ki
űzi a törököt Magyarország területéről. 53
Hasonlóan sajátos különbségtétel található a magyar történetírók jelentős
részénél a „nemzeti fejedelmek", valamint Mihály török- és Habsburg-politi
kájának megítélésében is. Mihályt általában „álnok"-nak, „kétkulacsos"-nak
nevezik amiatt, mert megpróbált lavírozni a két nagyhatalom között.5'1 Azon
ban ugyanezt a külpolitikát például Bethlen Gábor esetében szívesen minősít
jük a diplomácia magasiskolájának. Annak ellenére tesszük ezt, hogy külpoli
tikáját, uralkodásának kezdetétől végéig a Habsburg és a török hatalom félre
vezetésére, rászedésére irányuló törekvés jellemezte. Mégis Erdély legnagyobb
fejedelmének tekintjük őt és keményen visszautasítjuk a Bethlen „csalárdsá
gáról" vagy „kétszínűségéről" elhangzott kritikákat. Sőt akadtak, akik még
azt is erősen vitatták, hogy bármi köze lett volna a machiavellista eszmékhez.5'5
Mihály Habsburg- és török-palitikáját mind az erdélyi kortársak mind a ké
sőbbi magyar történetírók többsége elmarasztalta; abban többnyire csak „ál
nokságból és „kalandor" vonásokat látott. Vajon mennyi az igazság ezekben
az elmarasztalásokban? Mennyiben tér el például Mihály külpolitikai tevékeny
sége nagy kortársáétól Bocskai Istvánétól, akinek egész életművéről ma is el
ismeréssel szólunk? Időrendi sorrendben haladva megállapíthatjuk, hogy mind
ketten majdnem azonos időben látták elérkezettnek a török vazullsággal
való szakítást és a török elleni küzdelembe való bekapcsolódás szükségességét.
A havasalföldi uralkodó osztály kevésbé volt ellene e fordulatnak mint az er
délyi, s így ott könnyebben keresztül lehetett vinni azt. 1598-ban Bocskai ke
vésbé mutatkozott a török elljeni küzdelem következetes hívének mint Mihály.
Báthory Zsigmond hazahozatalakor a bihari nagyúr már kész volt az újabb
pálfordulásra : a Habsburg hatalommal való szakításra és a török függés alá való
visszatérésre is, s e fordulat bekövetkezését csak a török vezér visszautasító
magatartása, s Várad elleni támadása hiúsította meg. Mihály 1598-ban, a török
elleni küzdelem érdekeit tartva szem előtt, közvetítőként lépett fel, a kapcsola
tok normalizálását egyengette Rudolf és Zsigmond között.56 Ö ugyanis még
abban bízott, hogy Báthory Zsigmond kész folytatni a török elleni harcolt. Bá
thory András fejedelemmé tétele mind Bocskait mint Mihályt szorosan a Habs53. L. erről Nagy L.: Bethlen Gábor a független Magyarországért" Budapest, 1969. 321. o.
54 Szádeczky
írja Mihály v a j d á r ó l : „ B é c s b e n és P r á g á b a n sem t a g a d t a m e g m a g á t . . . szőtte
t o v á b b o n n a n is k é t i r á n y ú perfid p o l i t i k á j á n a k s z ö v e v é n y e s szálait. Két ú r n a k a k a r t a színlelni
a szolgálatot, h o g y m i n d k e t t ő r o v á s á r a ö n m a g á t e m e l h e s s e . " (i. m . 175. o.). Az „ E r d é l y t ö r 
t é n e t e " (1987.) I. k ö t e t é b e n n e m o l v a s h a t ó ilyen e l m a r a s z t a l á s .
55 L. pl. Wittman
T.: B e t h l e n G á b o r m i n t h a d s z e r v e z ő . B u d a p e s t , 1952. (klny. a
Századok
1951. évi 3—4. s z á m á b ó l 3—10. o.)
56 Mihály v a j d a 1598. n o v e m b e r i írásait B á t h o r y Z s i g m o n d é r d e k é b e n 1. : EOE IV. k. 245—250. o.
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burg hatalom mellé állította és mindketten készek voltak fegyverrel megdönteni
Báthory uralmát. Mihály gyorsabb volt, Bocskai elkésett. Jóllehet az elért si
kerével ellenségévé tette Bocskait, de ez nem változtatott annak Habsburg
orientációján. Mindketten Rudolf tanácsosai voltak, s politikai céljaikat a Habs
burg hatalom támogatásával kívánták megvalósítani. A Basta segítségével Mi
hály seregén győzedelmeskedő erdélyi nemesség nem is tett különbséget kö
zöttük: mindkettőjüket nemkívánatos elemként kitiltotta Erdélyből.57 Érzel
mileg mindketten törökellenesek maradtak halálukig. Ezen nem változtatott
sem a Habsburg hatalomból való kiábrándulásuk, sem a törökkel való kiegye
zés irányába tett lépéseik ténye. Ez utóbbiakat a magánérdekeken túl a politi
kai realitások kényszerítő szüksége diktálta mindkettőjüknél. Ehhez hozzájá
rult saját helyzetük ingatag voltának felismerése, valamint elbizonytalanodá
suk azzal kapcsolatban, hogy a Habsburg hatalom képes lesz-e győzelemmel
befejezni a török elleni háborút? Sajátos módon Mihály éppen akkor ábrándult
ki a Habsburg hatalomból, amikor a császár személyes kegyeivel is elhalmozta
őt. A tapasztaltaikat indulatos természetéhez híven így vetette papírra: „Maga
a császár féleszű, nemkülönben a főhercegek; környezete, hadvezérei semmit
érő nép, nem férfiak, gyávák, elpuhultak, alávaló embertelen szászok. Láttam
váraikat, seregöket kapitányaikat, megismertem szokásaikat, erkölcsüket. Sze
memmel láttam milyen tehetetlenek önmagukkal is ; hogyan tudnának hát mást
oltalmazni?" 58 A nagy riválisról Bocskairól is azt jegyezték fel, hogy a prágai
„tisztes fogság"-ából hazatérve „kezde gondolkodni maga és nemzete felől".
Akkor, amikor úgy látta, hogy „vékonyan vagyon ű a németnél". Ez utóbbit
támasztotta alá az a tény, hogy 1604 nyaráig húzták->halasztották erdélyi bir
tokainak visszaadását, s akkor is csak Görgény és Vécs híján kapta vissza azo
kat. 1604 tavaszán akkor fordult elkeseredésében a törökhöz amikor még ar
ról értesült, hogy semmit nem kap vissza erdélyi birtokaiból. 59 A Habsburg ha
talom pénzügyi és katonai problémáinak észlelése egyiküknél sem eredménye
zett azonnali politikai orientációváltást/' 0 Tapogatózva, tétován indultak el
azon az úton, amelyet császári vezetés mindkettőjüknél ,,árulás"-nak minősített. 01 A magyar történetírás ezt a fordulatot Bocskai esetében a nemzeti ér
dekeket szem előtt tartó reálpolitikának tekintette régen is, és annak tekinti
ma is. Mihálynál azonban a magyar történetírók nagy többsége magáévá tette
a Habsburg-kormányzat nagyhatalmi álláspontját, amely szerint ha egy kis
ország vezetője kiválik egy szövetségi rendszerből, azzal „árulást" követ el,
ami miatt joggal meg is gyilkolható. Tudjuk, hogy a Mihály elleni merényletet
kitervelő és elrendelő Basta tábornagy megpróbálkozott a bihari nagyurat is
hasonló módon eltétetni láb alól.62 A Habsburg-kormányzat megbízottai később
is kísérleteztek ezzel. Bocskai minden alkalommal ügyesebbnek és szerencsé-

57. L. Makkai L. : i. m. (1948) 91. o. V. ö. Benda K.: Bocskai István. Budapest, 1942. 97., 102. o.
58 Ezt az elfogott levelet, amelyet Mihály állítólag Ibrahim vezérpasának írt, kivonatosan
közli Szádeczky L. : i. m. 175—176. o. Illésházy följegyzése szerint Prágában a császár Mihályt
.,nagy tisztességgel fogadá: míg ott lőn. mindennap vendéglette." (MHHS VII. k. 87. o.).
59 Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 245. o. V. ö. Veress E.: i. m. II. k. 308., 359., 462—463.
o. Nagy L. : Bocskai István a hadak élén. Budapest, 1981. 103—105. o.
60 Azt, hogy Mihálynak mennyire volt szilárd elhatározása ebben az ügyben, pontosan tudni
nem lehet. A császári követek már 1600 elején írtak ilyesmiről (EOE IV. k. 367—368. o.). Ennek
ellenére Mihály akkor sem fordult a törökhöz, amikor Basta és a lengyelek is ellene támadtak.
L. még TT 1883. 120. O.
. .. . .
61 L. erról pl. Belgiojoso császári tábornok 1604. okt. 17-i levelét ecsedi Báthory Istvánhoz
(OL Eszterházy cs. lt. Rep. 77. fasc. E).
62 L. Basta 1604. nov. 7-i emlékiratát (Veress E.: i. m. II. k. 519. o.).
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sebbnek bizonyult Mihálynál, s így elkerülte a kelepcéket. Ügy tűnik a „ravasz
oláh" mégis gyanútlanabb, hiszékenyebb volt nála, amiért az életével fizetett.
Nem tudjuk miként alakult volna Mihály helyzete Erdélyben és a Havas
alföldön, ha nem sikerül a tordai merénylet. Mint ahogyan azt sem, hogy mi
lyen fordulatot vesznek a magyarországi események, ha Bocskai 1604 őszén nem
kezd gyanakodni és elmegy a rakamazi táborba. Találgatni, hipotéziseket fel
állítani lehet mindkét esetben, de bizonyosat tudni már nem. A tordai katonai
táborban elkövetett politikai gyilkosság drasztikusan zárta le Mihály életét és
vágta el politikai tervezgetéseinek a fonalát. Életműve torzó maradt. Ez azonban
még nem bizonyítja azt, hogy az új politikai koncepciója irreális, kalandor jel
legű lett volna.
Az utolsó „kereszteslovag" a magyar

históriában

A vádak és a tények szembesítése után megkísérelhetünk válaszolni arra a
kérdésre, hogy kit öltek meg Basta vallonjai a tordai táborban? Erdély elnyo
móját, kegyetlen „balkáni" zsarnokát, vagy a török elleni harc egyik utolsó
„kereszteslovagját"? A történeti tények fényében nem látszik bizonyítottnak,
hogy Mihály „Erdély eltiprója" lett volna és hogy az itteni kormányzását jog
gal lehetne valamiféle idegen uralomnak tekinteni. Életművének és politiká
jának a vizsgálata inkább Makkai Lászlónak azt a magyar-román közös múlt
ról írt 1948-as munkájában olvasható véleményt támasztja alá, amely őt a tö
rök elleni harc utolsó ,,kereszteslovag"-jának nevezi. Olyan történeti személyi
ségnek, aki elhivatottsági'érzéssel ennek a nagy célnak szentelte az életét. Mind
ebből egyértelműen az következik, hogy Mihály vajda magyar históriai sze
repét sem lehet e törökellenes életműből kiragadva, s a kelet-európai törté
nelmi összefüggésekből kiszakítva szemlélni és értékelni. Az erdélyi tevékeny
sége ugyanis csupán egy fejezete ennek az életműnek. A Mihályt vezérlő esz
me ekkor is a török elleni győzelem kivívása volt és ennek a célnak rendelt
alá minden egyebet. Udvari festője mondotta 1600 elején: Mihálynak nem föld,
nem ország kell, hanem vitézi hírnév, hadidicsőség. Vajon csupán udvari em
bere látta volna így őt? Az egykorú adatok amellett tanúskodnak, hogy koránt
sem. A kereszténység ügyének nagy harcosát látta meg benne Segnyey Mik
lós, a török elleni küzdelemnek ez a híres katonája is, aki 1595 nyarán enyingi
Török Istvánnal, Tahy Istvánnal, Káthay Györggyel és másokkal Magyaror
szágról Erdélybe jött a török elleni harc segítésére. Bőven lehetne idézni más
magyar kortársak hasonló véleményéből, de erre utal harcokban szerzett neve
is, hiszen a délszláv eredetű „vitéz" szó a bolgárban, de a szerb-horvátban is
„lovag"-ot, „hős"-t jelent. 03
A tizenötéves háború a kicsiny és szegény Havasalföld élére került Mihályt
európa-történeti jelentőségű személyiségek sorába emelte. Jóllehet e hosszú
fegyveres küzdelem históriája ma még jelentős részben feltáratlan terület,
ami miatt Mihály jelentőségének a meghatározása is csupán vázlatos lehet,
néhány dolgot azonban most is elmondhatunk. Mindenekelőtt azt, hogy a föld
rajzi fekvés mind Erdélynek, mind a két román vajdaságnak rendkívüli stra
tégiai jelentőséget kölcsönzött a török uralom felszámolásáért vívott küzdelem63 L. Makkai
L.: i. m. (1948) 107. o.; T T 1883. 735., 738., 740., 748. o.; M H H S VII. k. 94. o . ;
Istvánfjy
M.: A m a g y a r o k t ö r t é n e t é r ő l . B u d a p e s t , 1962. 405. o.; EOE IV. k. 455—459. o.; T T 1882.
178—179. o. stb.
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ben. Az oszmán birodalom politikai és katonai vezetői idejekorán fölismerték
ezt, s ebből fakadóan a leghatározottabban ellenezték mind Erdély és Magyar
ország, mind Erdély és a két román vajdaság szorosabb összefogását. Még in
kább ellene voltak ezek egy vezetés alatti egyesülésének. A „divide et impera"
elve a török politika vezérlő eszméjének számított századokon át. Egy pillan
tás a térképre azonnal világossá teszi e török álláspont okait. Különösen a Ha
vasalföldi vajdaság esetében, amelyik szinte előretolt ékként nyúlt be a török
„hátország"-ba és egy innen indított támadás útjában nem álltak olyan erős
várak, mint a magyarországi török végvárvonal erősségei.0'1 A Havasalföld ked
vező földrajzi fekvéséből eredő stratégiai fontosság tovább növekedett azzal,
hogy Mihály személyében olyan hadvezér került a török elleni harc élére, aki
nek kiváló képességeit még ellenfelei és ellenségei sem vonták kétségbe. Tö
rök elleni támadásainak merészsége és eredményessége Hunyadi János harcai
ra emlékeztetett, s a kortársak nem véletlenül hasonlították össze kettőjüket.
Bármily kiváló hadszervező és hadvezér volt is azonban Mihály vajda, a Ha
vasalföld eredményes küzdelmének elengedhetetlen előfeltétele volt az, hogy
Erdély és Moldva is tevékenyen részt vegyen ebben a harcban, és hogy a Habs
burg uralkodó hatékonyan támogassa azt. Enélkül a magára maradt Havas
alföld gyors bukásra volt ítélve a törökkel szemben. így Mihálynak minden
eszközzel harcolnia kellett a törökellenes összefogás fennmaradásáért. Ellenkező
esetben, eddigi politikai céljait feladva, magának is a kiegyezés útját kellett
keresnie, ha nem akart áldozatul esni a török megtorlásnak. 05
Ügy tűnik, hogy 1599-ben és 1600-ban Mihály még szilárdan a törökellenes
harc minden áron való folytatása mellett kardoskodott. Méltán fölmerül a kér
dés: vajon volt-e reális alapja a török elleni összefogás erőltetésének? Hiszen
ekkorra már mind az erdélyi, mind a moldvai uralkodó osztály nagyobb része
belefáradt a kilátástalannak ítélt küzdelembe. A mai álláspont inkább a ta
gadó válaszra hajlik ebben a kérdésben és hajlamos Mihály lépését egy „ha
nyatló vonal" részének értékelni. Ebben a felfogásban Mezőkeresztes után
Sellemberk legfeljebb „zseniális kalandor lépésnek" tűnik; olyan irreális vál
lalkozásnak, amely az új uralkodónak kivezető utat nem jelölt, hatékony bá
zist nem szerzett. Az ilyen, vagy ehhez hasonló viselkedések helyességét, vagy té
ves voltát azonban csakis a tizenötéves háború története kutatásának majdani
eredményei dönthetik el végérvényesen. Eddigi ismereteink szerint a kortár
sak rendkívül különböző módon ítélték meg az akkori helyzetet és lehetősége
ket. Basta, ez a tapasztalt hadvezér például 1599 nyarán azt írta Prágából bi
zalmasának, a pármai hercegnek: a császári haderő olyan gyenge, hogy azzal
semmiféle nagyobb vállalkozásba nem lehet fogni. Ugyanakkor 1606 augusz
tusában azt fejtegette az uralkodónak: itt az alkalom, hogy leverje a lázadókat
és döntő győzelmet arasson a törökön! Azt is tudjuk, hogy 1599-ben a magyar
országi nemesek közül még sokan bíztak a török kiűzhetőségében, a háború
győzelmes befejezésének a lehetőségében, s ezt a nézetet számosan osztották
az erdélyi nemesek közül is.06 Ehhez persze azt is rögtön hozzá kell tennünk,
64 L. erről b ő v e b b e n a „ M a g y a r o r s z á g h a d t ö r t é n e t e " I. k ö t e t é b e n (Budapest, 1984., f ő s z e r k :
Liptai Ervin) t o v á b b á Nagy L. : „Megfogyva bár, de törve n e m . . ." T ö r ö k h á b o r ú k v i h a r á b a n
1541—1699. B u d a p e s t , 1990. (megjelenik a T a n k ö n y v k i a d ó g o n d o z á s á b a n ) .
65 L. erről Rudolf c s á s z á r 1599. okt. 26-i lev. M á t y á s főherceghez (EOE IV. k. 96. o.) U n g n a d
1599. n o v . 6-i j e l e n t é s é t (uo. 342. o.) uö. 1600. j a n . 2-i j e l e n t é s é t (uo. 335. o.).
66 L. pl. a h a r c o k b a n r é s z t v e v ő T h u r z ó G y ö r g y leveleit, Kubinyi
M.: Bethlenfalvi gróf T h u r z ó
G y ö r g y levelei n e j é h e z c z o b o r s z e n t m i h á l y i Czobor E r z s é b e t h e z . B u d a p e s t , 1876. I. k. 193—194.,
203., 233., 257. o. B a s t a v é l e m é n y é t 1. Veress E.: i. m. I. k. 221. o, és II. k. 767—769. o.;Nagy
L.:
i. m. Századok,
1982. 4. sz. 679—680. o.
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hogy a háború folytatása mellett kiálló Habsburg-barát „németes" erdélyi
,,párt" rendkívül megosztott volt és nem rendelkezett igazi tömegbázissal. Ve
zéregyéniségei közül nem csupán Bocskai István tekintette magát alkalma
sabbnak a vezetésre Mihálynál, de pl. Csáky István, 07 vagy Kornis Gáspár is.68
Az erdélyi Habsburg-párt csupán abban volt egységes, hogy Báthory András
hatalmát meg kell dönteni, de az azután követendő politikáról már eltérő el
képzeléseik voltak.
A Habsburg-párt vezetőinek magatartását persze fölöttébb befolyásolta az a
körülmény, hogy az erdélyi nemesség nagyobb része most is a régi állapotok
visszaállítását kívánta. A „törökösök" sorait ugyan megritkította az 1594-es
és 1595-ös atrocitás-hullám, de a növekvő háborús terhek és a hadakozást kí
sérő pusztítások újabb híveket nyertek meg a török-vazallusság visszaállítására
törekvő politikának. 60 Ebben a történelmi helyzetben Mihálynak elengedhetet
lenül szüksége lett volna arra, hogy a török elleni harc folytatása melletti ki
sebbségi párt szilárdan mögé állva támogassa őt. Ez — amint 'tudjuk — nem
történt meg. Részben a vezetők rivalizálása miatt, részben pedig azért, mert
a Mihály Erdélybe jövetelét követő tömegmegmozdulások a Habsburg-párti
nemesek soraiban is az egyéni és vagyoni fenyegetettség érzését állították elő
térbe. Mihály székely tömegbázisának a növekedése egyre több erdélyi nemest
fordított szembe vele még az eleinte őt támogató, vagy legalább semleges ma
gatartást tanúsítók közül is.70
A Mihály erdélyi kormányzását kísérő tömegmegmozdulások láttán nem egy
történetíró hajlamos volt Erdély új vezetőjében valamiféle Dózsa Györgyhöz
hasonló népvezért látni. Olyan vezetőt, aki az urakkal szemben a parasztokkal
érez, s azok oldalán áll. Az ilyen nézetek azonban többnyire a kor nem kellő
szintű ismeretéből fakadtak. A „paraszvezéri szerep" olyan távol állt Mihálytól, akárcsak a hajdúk élén küzdő, s azok egy részét letelepítő, mellettük ki
álló Bocskai Istvántól! Mindketten a feudális uralkodó osztály tagjai voltak,
akik mind értelmileg, mind érzelmileg elsősorban ehhez az osztályhoz kötőd
tek és ennek az osztálynak az érdekében kívántak cselekedni.71 Ugyanakkor
azonban, gyakorlati katonai vezetőkként, világosan látták azt is, hogy az ál
landó zsoldos hadsereg tartásához szükséges anyagi eszközök híján csakis bi
zonyos társadalmi engedmények árán tudják a politikai céljaik megvalósítá
sához elengedhetetlenül szükséges erőszakszervezetet biztosítani. Lényegében
ez a gondolat, ez a törekvés vezérelte mindkettőjük székely- és hajdúpolitiká
ját. Ez persze egyikőjük esetében sem zárja ki azt, hogy — elsősorban katona
emberekként — érzelmileg is nem kötődtek volna e rétegek tagjaihoz. A kato
náskodást élethivatásnak tekintő nagybirtokosok társadalmi tudata — és fő
ként gyakorlati magatartása — az esetek többségében eltért a csupán gazda
sági tevékenységet folytatókétól. A közös életveszély átélése, az egymásra utalt67 L. Deák F.: Adatok a „nagy" Csáky István életéből. Budapest, 1877. 18—20. o.
68 L. erről többek között EOE IV. k. 233. o. V. ö. Benda K.: i. m. (1942) 93—94. o.
69 Az erdélyi rendek már az 1596. novemberi országgyűlésen megkísérelték rávenni Báthory
Zsigmondot, hogy kössön békét a törökökkel (EOE IV. k. 5. o.) 1598 nyarán Zsigmondnak
„tűrnie kellett, hogy tanácsosai a nevében alkudoztak a végeken lévő basákkal, tűrnie kellett
az udvarában a csauszt. . . bele kellett nyugodnia, hogy az ő nevében felhatalmazással menjenek
követek a portára" (uo. 15. o.).
70 L. uo. 373., 387.; V. ö. Nagy Szabó F.: i. m. ETA I. k. 54—55. o.; „Erdély története" (1987)
I. k. 530. o., vagy Nagy L.: Székelyek a hadak útján. Budapest, 1990. (megjelenés alatt).
71 Bocskai pl. azt írta 1605 áprilisában Thurzó Györgynek: „Mert az mi ebbenvaló előme
netelünk, hasznunk és becsületünk is semmi nem egyéb az kegyelmed maga és kegyelmedhez
lasonló egyéb fő emberek hasznánál, becsületénél." (OL Thurzó es. lt. íasc. 90.) Mihály ilyen
/magatartására 1. pl. „Erdély története" (1987) I. k. 530. o.
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ság kohéziós ereje nem. csak a „végvári traubadur'.' Balassi Bálint szemléletét
formálta át, hanem másokét is.72
Mihály vajdának a magyar katonáihoz fűződő érzelmi kapcsolatát két epi
zód meglehetős élességgel tárja elénk. Szamosközy írja, hogy amikor a vajda
megtudta a miriszlói ütközet előtt magyar katonái egy részének elpártolását,
„sírva" üzente nekik: „jusson eszekbe minemű szegény renden voltak,
Havasalföldében és itt is Érdélben lovamat, fegyveremet, ruhámot levetettem,
neikiek adtam, mindenben kedveket kerestem, enmagam csaknem szegénynyé
lőttem, hogy űket gazdagíthassam. Gondolják meg azt, ki ellen vontak kardot,
micsoda tisztessíggel eszik ezután kenyereket; nem úgy tartottam űket mint
szolgáimot, hanem mint fiaimot, mikor valami nyereség volt, minden prédát
nekik engedtem." Egy másik esetben följegyezték, hogy amikor Mihály elé
hordták a Báthoryak ezüst edényeit, azokról neki mindenekelőtt az jutott eszé
be: hogy hány katona zsoldja telne ki ezekből a dísztárgyakból! A magyar tör
ténetírók egy része ez utóbbiban is Mihály „barbár" voltának újabb bizonyí
tékát látta. Pedig közismert tény, hogy például 1604 őszén, amikor Bocskai az
oldalára akarta vonni a császári seregben szolgáló hajdúkat, dísztárgyait, „ezüst
míveit darabokra vagdaltatván osztatá" a hajdúknak. 71 Ez utóbbi cselekedet
azonban egyetlen magyar történész sem tekintette valamiféle „barbárság"-nak.
Aki szólt róla, helyeslően említette azt.
Mihály vajda azonban, bármennyire is kedvelte a hajdú és a székely katoná
kat, irányukban tanúsított magatartását alapvetően mégis a hatalmi bázis
megteremtésére irányuló törekvése határozta meg. A közszékelyek, hajdúk és
erdélyi végvári katonák támogatása önmagában még nem biztosíthatott szi
lárd hatalmi alapokat. Ezt Mihály is felismerte, s ezért igyekezte más módon
is megerősíteni erdélyi helyzetét. Ezt a célt szolgálta többek között a „fiskális
javak"-kal kapcsolatban előterjesztett igénye és a megígért császári pénzsegély
szorgalmazása.7'1 Egyik törekvése sem járt sikerrel. Részben, azért mert a Habs
burg-udvar meglehetősen felemás politikát követett vele kapcsolatban. Ily
módon egyre jobban rászorult a jobbára fizetetlen katonatömeg ékre, ami vi
szont tovább növelte ellentéteit az erdélyi uralkodó osztállyal. Elpártolt tőle
még Székely Mózes is, akit pedig hadserege élére állított és szembefordult vele
az oly hűségesnek mutatkozó Csáky István is. Az elégedetlenek vezetői az igazi
okot — azt, hogy Mihály nem híve a török függés alá visszatérésnek — termé
szetesen nem tárhatták a segítségül hívott Basta tábornagy elé. Elfogadható
ürügyet kellett találni, s erre a legalkalmasabbnak a nemesség „kiirtása" elleni
védekezés tűnt.'°
Az egykorúak persze nem csupán Mihályt vádolták meg az egész nemesség
kiirtására, eltörlésére irányuló törekvéssel. 1604-ben ilyen szándékot konstataláltak Belgiojosónál majd Baatánál is.7{J Ezzel szemben Belgiojoso a Bocskai
72 E r r ő l b ő v e b b e n 1. Nagy L.: Az „ e r ő s fekete b é g " . N á d a s d y F e r e n c B u d a p e s t , 1987.
73 L. Enyedi P . : i. m. ETA I. k. 178. o.; Hídvégi Mikó F.: i. m. MHHS, VII. k. 167—168. o.;
M H H S XXX. k. 120—121. O.
74 L. erről Szádeczky
L.: i. m . 143—145. V. ö. MTT III. k. 123. o. és EOE IV. k. 539. o.
75 B a s t a írja 1600. szept. 4-én a p r á g a i s p a n y o l k ö v e t n e k : „ Q u e s t a m a t t i n a poi m ' è capitato
in t u t t a diligenza u n c a v a l i e r o T r a n s i l v a n o (t. i. Halier Gábor) con lettere di t u t t a la n o b i l i t à :
la q u â l e si r i t r o v a a r m a t a nel luogo di T o r d a , risolata piu tostà m o r i r e c h e soffrire u n a t i r a n i a
t a n t o g r a n d e . Mi r e c e r c a n o aiuto, v o l e n d o essi essere fidelissimi a Sua M a e s t a " . Ez a követ
m o n d t a azt is, h o g y Mihály az egész n e m e s s é g e t ki a k a r j a i r t a n i . B a s t á t állítólag Cavrioli gróf
beszélte r á a r r a , h o g y Mihály h e l y e t t i n k á b b az e r d é l y i n e m e s e k e t segítse m e g . (Veress E. :
i. m . I. k. 408—409. o.).
76 L. erről t ö b b e k között Benda K.—Kenéz Gy.: i. m. 175. o. MTT XIX. k. 103. o. ; ifi. Kubinyi
M.:
Á r v a v á r a . B u d a p e s t , 1890. 100. o.
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mellett fegyvert fogó hajdúságról és parasztságról írta 1604 őszén, hogy ,,az
Nobilitást akarná deleálni". 77 Ma már nehéz lenne pontosan megállapítani,
hogy a kortársak milyen (mértékben adtaik hitelt a Mihály elleni vádaknak?
Voltak, alkik készpénznek vettek mindent. Illésházy István például még azt
is elhitte, hogy Erdélyben „akinek szép felesége vagy leánya volt", azokat Mi
hály „maga megszeplősítette". Érdekes módon a Basta segítségével győzedel
meskedő erdélyi rendek léczfalvi gyűlése már nem hangoztatta azt a vádat,
hogy Mihály az erdélyi nemességet ki akarta irtani. Csupán általánosságban
rótták föl neki, hogy „rajtuk hallhatatlan (kegyetlenkedéseket cselekedett".
Ebből arra lehet következtetni, hogy az erdélyi nemesek maguk sem hittek
komolyan ilyen tervek létezésében. Annál nagyobb hitelt kapott ez a vád a
későbbi történeti irodalomban, ahol egyes historikusok készpénznek vették a
mozgósító jelszóként használt vádat, figyelmen kívül hagyva annak abszur
ditását. 78 Mihály ugyanis még akkor sem tervezhette volna az erdélyi nemes
ség kiirtását, ha valami feneketlen gyűlölettel viseltetett volna irántuk. Hi
szen maga is feudális uralkodó volt, aki elsősorban csakis a nemességre tá
maszkodhatott. Az adatok, ellenkezőleg, éppen azt erősítik, hogy inkább ked
vükbe akart járni a magyar nemeseknek, s arra törekedett, hogy megszerettes
se magát velük. Magyarul beszélt, magyaros öltözeteket hordott, s igyekezett
minél több magyar nemest az udvarába gyűjteni és ott tartani. 79 Szamosközy
elmondása szerint a legtekintélyesebb havasalföldi híve, Kulcsár Radu maga is
azt tanácsolta neki, hogy Erdélyben „szerettesse magát a nemesekkel, kik Mold
vában is jól szolgáltának és ezután is sok dolgot vihet véghez vélek".80 Tudjuk,
hogy Mihály 1599 előtt többször nemcsak járt Erdélyben, hanem hosszabb időt
is töltött az 1594-ben meggyilkolt Báthory Boldizsár udvarában. Erdélyi támo
gatással nyerte el a havasalföldi uralkodói széket is.81 Törökellenes harcát a
megindulástól kezdve több ezer erdélyi székely és magyar katona támogatta,
akiket nagyra becsült és igyekezett méltóképpen jutalmazni is.82 Mindezek
alapján nehéz lenne feltételezni azt, hogy Mihály vajdában valamiféle magyar
ellenes, vagy magyar nemességellenes érzelmek éltek volna. Még az őt gyűlölő
Szamosközy is azt írta, hogy Mihály az erdélyi nemesekben mindössze három
dolgot nem kedvelt: „az nagy magaajánlást, az nagy boritalt, az irigységet". 83
Jól tudjuk, hogy a nagy „nemzeti fejedelmek" ennél sokkal keményebben bí
rálták erdélyi nemesi kortársaikat. 8 '' így Mihály kritikáját sem lehet joggal
valamiféle „román elfogultságból" származó ellenséges érzület gyümölcsének
tekinteni. Főként nem olyan mérvűnek, ami az erdélyi uralkodó osztály „kiir
tására" sarkallta volna őt.

77 Belgiojoso 1604. okt. 17-i lev. Báthory Istvánhoz (OL Eszterházy cs. lt. Rep. 77. fasc. E)
78 L. pl. Kővári L.: i. m. IV. k. 106. o. ; Szádeczky L.: i. m. 149. o. Az idézetteket 1. MHHS
VII. k. 79—80. o. ; EOE IV. k. 551. o.
79 L. erről Szádeczky L.: i. m. 103—104. o. V. ö. Makkai L.: i. m. (1948) 93., 94. o., vagy
„Erdély története" (1987) I. k. 530. o.
80 Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 123. o.
81 L. uo. 93—98. o.
,
82 Mihály vajda magyar katonaságára 1. bővebben Kultsár 1.: Krónika. A mohátsi veszede
lemtől a bétsi békülésig Magyarországban, Erdélyben, Havasalföldön és Moldvában történt
dolgokról. Pest, 1805. A magyar katonák iránti érzelmeiről tájékoztat Szamosközy I.: i. m. MHHS
XXX. k. 120—121. o. Székely kapcsolatairól legújabban Demény L.: i. m. 1977.
83 Szamosközy I. : i. m. MHHS XXX. k. 113. o.
84 Bethlen kritikáit 1. Szilágyi S.: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Buda
pest, 1879. 420., 426—427. o. I. Rákóczi György bírálatait 1. Szilágyi S.: A két Rákóczi György
fejedelem családi levelezése 1632—1660. Budapest, 1875. 214., 256., 282. o.
4
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Etnikai elfogultság különben már csak azért sem sugallhatott volna ilyen
gondolatokat Mihálynak, mert az erdélyi nemesség jelentős része román szár
mazású volt. Számos intézkedéséből kitűnik az is, hogy nem tett különbséget a
kíséretében levő havasalföldi bojárok és az erdélyi nemesek között. Amikor
azt látta, hogy igyekeznek kibújni a kötelezettségeik alól, egyformán fellépeti;
ellenük.85 Ám nem kedvezett az erdélyi román jobbágyoknak sem, sőt kemé
nyen elbánt velük amikor úgy látta, hogy megmozdulásaik a belső társadalmi
rendet veszélyeztetik.80 Az etnikai hovatartozás érzése ebben a korban meg
lehetősen bizonytalan volt a gazdaságilag és társadalmilag fejlettebb nyugat
európai országokban is, s így hasztalan keresnénk valamiféle „román elfogult
ságot" Mihály vajdában is. A román nép joggal tekinti nemzeti történelme
egyik legnagyobb alakjának Mihai Viteazult, 87 de arról soha sem szabad meg
feledkezni, hogy ő ' a XVI. század második felének volt a gyermeke, akiben
még nagyon erősen élt és hatott a kereszténységhez tartozás tudata. A török
elleni küzdelem egyik utolsó nagy „kereszteslovag"-jaként túlnőtt a román ér
zelmeken és politikai kereteken, s a korszak nagy formátumú, kelet-európai
politikusává és hadvezérévé nőtte ki magát. Azt sem szabad azonban figyel
men kívül hagynunk, hogy a török uralom speciális társadalmi légkörében ne
velkedve a rendiség iránti tisztelet kevéssé hatalmasodott el személyiségében,
akárcsak a legfogékonyabb életkorban török emigrációba kényszerülő Beth
len Gáborban. Emellett a machiavellizmus szellemisége nyilvánvalóan nem
kerülte el Mihályt sem, hiszen az „államérdek" mindenekfölöttiségének esz
méjét magába szívta még az az uralkodó, az a vezető is, aki sohasem olvasta
a nagy olasz munkáját. 88
Az erdélyi nemesség Mihály vajda iránti érzéseit vizsgálva olyan momen
tumok bukkannak elő, amelyek arra engednek következtetni, hogy az osztály
érdek veszélyeztetettségének a félelméből fakadó ellenérzéseken túl némely
nemesben lenézés is uralkodott a más etnikumú vezetővel szemben. Például
az a Székely Mózes, akit kortársai tanulatlan, amolyan „paraszti szabású" em
bernek tartottak fejedelem korában is,80 többek között azzal bujtogatta Mihály
ellen az erdélyieket: ne tűrjék el, hogy ilyen „nemes nemzetségen hitván oláhok
uralkodjanak". 90 Érdekes módon az erdélyi nemesek azonban nem csupán a
román etnikumú Mihályról szóltak ilyen fennhéjázó gőggel. Ungnad császári
tanácsos például 1600 elején arról panaszkodott Rudolf császárnak, hogy az
erdélyi nemesek „gúnyolódó felfuvalkodott emberek", akik „mindig kicsiny85 Így pl. 1600-ban több alkalommal is, 1. : TT 1883. évf. 99., 116. o. Az erdélyi nemesség etni
kai megoszlására l. Magyarország története 1726—1790. Budapest, 1962. 299—300. o.
86 L. pl. Makkai L.: i. m. (1948) 102., 104. o. „Arra azonban nincsen semmiféle adat, hogy
Mihály az erdélyi románságnak politikai szerepet szánt volna. Éppen ellenkezőleg." L. „Erdély
története" (1987. I. k. 530. o.). Más helyen ez olvasható: „Mihályban feudális hódítót kell lát
nunk, akit elsősorban személyes, dinasztikus érdekek mozgatnak. Eszmei céljai között ezen
túl csak az ortodoxia védelmét lehet észlelni, . . . ami bizonyos eszmei színezetet jelent."
(I. k. 610. o.). Magunk részéről nem osztjuk ezt az álláspontot már csak azért sem, mert a fő
eszmei cél a törökök elleni harc volt Mihály gondolatvilágában.
87 L. pl. N. Balcescu: A románok Vitéz Mihály vajda idejében. Bukarest, 1963., uő: Cam
pania crestinilor in contra turcilor de la anul 1595. Bucaresti, 1974. Ujabban A. Gonta: Campania
lui Mihai Viteazul in Moldva. „Studii" XIII. 1960. 4. sz. C. Göllner: Despre aparatul diplomatie
al lui Mihai Viteazul. „Anuarl Institut lui de istorie din Cluj" IX. 1966. Legrészletesebben
N. Iorga: Istoria lui Mihai Viteazul. I—II. Bucaresti, 1935. Az „Erdély története" így foglal
állást ezzel kapcsolatban : „Vitéz Mihály Havasalföldet változtatta Habsburg-szövetségben török
vazallusból hódítani képes hatalommá. (II. k. 656. o.).
88 L. erről Szekfű Gy.: Bethlen Gábor. Budapest, 1929. 260—266. o. Ujabban Szigethy G.: A
machiavellizmus. Budapest, 1977.
89 Székely Mózes jellemzését 1. Szamosközy I.: i. m. (1977) 373—375. o.
90 Hídvégi Mikó F.: i. m. MHHS VII. k. 145. o.
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lék Felségedet". 91 Pedig Rudolfról nem mondható el, hogy „balkáni" eredetű
lett volna és köztudottan Európa legtekintélyesebb uralkodójának számított
ebben az időben.
Vajon miből fakadt ez a már-már gőggé növekvő fölényérzet a más etnikumúak iránt? Ügy véljük, mindenekelőtt abból a történelmi helyzetből, hogy a
három részre szakadt országban oly erőtlenné és kiszolgáltatottá vált magyar
nemesség a „kiválasztott n é p i h e z való tartozás tudatából igyekezett erőt merí
teni háttérbe szorítottsága rekompenzálásához. A lenézettség ellenhatásaként
bizonyos gőg kezdett lábrakapni egyes magyar nemesekben minden idegen
nációhoz tartozóval szemben.92 Mihály esetében mindezt növelte az a körül
mény, hogy kormányzásától az erdélyi nemesség egzisztenciáját látta veszé
lyeztetve. Amikor azt tapasztalták, hogy a szultáni támogatást elveszített Mi
hály mellett a Habsburg-kormányzat sem áll ki — sőt Basta felső-magyaror
szági főkapitány egyenesen a megbuktatására tör —!W, a gőgöt még a másik
erőtlenségének a tudata is növelte. Annál nagyobb volt azonban a riadalom,
amikor arról értesültek, hogy a császár sereget rendelt Mihály parancsnoksága
alá és Bastával együtt Báthory Zsigmond ellen indította őt.94 Érthetően retor
ziók bekövetkezésétől tartottak. Nem csak — és talán nem is elsősorban —
elpártolásuk és szembefordulásuk miatt. A fő okot a félelemre azok a kegyet
lenkedések szolgáltathatták, amiket a miriszlói ütközet után Mihály magyar
hívei ellen is elkövettek. Nagy Szabó Ferenc írja, hogy a harc után a hegyre
menekült ezernyolcszáz székelynek az erdélyi nemesek előbb eskü alatt bán
tatlanságot ígértek, majd amikor azok ebben bízva lejöttek a hegyről, „nem
szánván az ártatlanokat, reá rohant a nemesség és körülvevén mind levágták
nagy sivalkodással
szegényeket"?3
Az erdélyi nemesség ez alkalommal az „esküszegés" mellett a legbarbárabb
tömegmészárlás bűnét követte el. A kegyetlenkedés mérve túlhaladta az 1596os „székely farsang" idején elkövetett mészárlásét is. A magyar történeti iro
dalom mégis csak elvétve emlékezik meg erről a valóban „plus quam lycoanica
crudelitate" cselekményről. Talán azért, mert történetíróink többsége a szé
kelyeket „Erdély eltiprásáért" harcolóknak tekintette, — akárcsak a közel
múltban napvilágot látott vélemény tulajdonosa 96 —, s ezek szerint a lemé
szárolták csupán „méltó" büntetésüket kapták meg? A több száz székely lemé
szárlásához képest eltörpült a török elleni harcokban kitűnt Baba Noák és egy
bizonyos Saski nevű román pap kivégzése, akiket lassú tűzön sütögettek meg.
Az erdélyi nemesek kegyetlenségét a borzalmakhoz hozzászokott Basta is megsokalta;1'7 a magyar történetírók többsége azonban még csak említésre méltó-

91 T T 1883. évf. 743. o.
92 N á d a s d y T a m á s írja 1605 j ú n i u s á b a n D r a s k o v i c h J á n o s h o r v á t h b á n n a k : „ L e h e t e t l e n dolog
az, h o g y az n é m e t n e m z e t s é g lábot v e t h e s s e n az m a g y a r ellen, a m i k o r e n n e k e l ő t t is s o h a n e m
b i r l vele . . . J o b b az n é m e t n e k fát n y e s n i , fúrni, f a r a g n i és reszelni p é n z t fizetni, s e m ellen
s é g e t k e r e s n i . S e m lovát s e m m a g á t n e m szerzetté isten azzal, h o g y ű h a d a k o z z é k . " (OL B a t t y á n y
cs. It. Ivíiss.)
93 Ĺ. Veress E.: i. m. I. k. 408—416. o. Egy k i s e b b a d a l é k az e l f o g u l t s á g r a : Szédeczky
azt írja,
h o g y a miriszlói ü t k ö z e t b ő l m e n e k ü l ő Mihai ú t j á t „égetés és gyilkolás j e l ö l t e . " (i. m . 155. o.).
Ezzel s z e m b e n B a s t a , a k i M i h á l y u t á n v o n u l t b e G y u l a f e h é r v á r r a azt j e l e n t e t t e : ,, . . . a p a l o 
t á b a n m i n d e n t érintetlenül
találtunk,
miként
Mihály
vajda hagyta."
(Veress
E,: i. m . I. k.
414. o.).
94 L. T T 1883. évf. 127. o.
95 Nagy Szabó F.: i. m . ETA I. k. 57. o.
96 L. pl. Köteles Pálnak az Üj T ü k ö r XV. évf. 10. sz. 2. o l d a l á n m e g j e l e n t recenzióját Szam o s k ö z y I s t v á n 1977-ben k i a d o t t m u n k á j á r ó l .
97 Szamosközy
I. : i. m . MHHS XXX. k. 129. o.
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nak sem tartotta ezeket a vérengzéseket. Annál nagyobb felháborodással szólt
Mihály magyar hajdúinak kilengéseiről a goroszlói ütközet után, némelyek
„oláhok"-nak tévén meg őket.
Az 1599—160l-es éveket 'tárgyaló magyar történeti iradolmat lapozgatva
plasztikusan előtűnik az, hogy a harag, az elfogultság mennyire vakká, igaz
ságtalanul ítélkezővé tehet még oly kiváló tudósokat is. Ügy tűnik, hogy a le
tűnt korok magyar történetírói fölöttébb gyűlölték Mihály vajdát, s ezért ugyan
csak elfogultan ítélték meg annak magyar históriai szerepét is. Személyére
visszavetítődött mindaz a harag és keserűség, amely a későbbi magyar-román
nacionalista ellentétekből fakadt. Ebből a gyűlölködésből kijutott még Mihály
magyar híveinek és követőinek is. Elmondható, hogy például az utolsó budai
pasa összehasonlíthatatlanul 'több elismerő szót kapott a magyar történetírás
ban, mint a török elleni küzdelem egyik utolsó nagy „kereszteslovag"-ja, aki
nek méltatlan halálát „kiérdemelt" végnek, bukását a dolgok törvényszerű
következményének tekintette a magyar történetírók jelentős része.
E sorok írója, amikor a Mihály ellen felhozott vádak vizsgálatánál és cáfo
latánál gyakori összehasonlításokat tett Mihály és a nagy „nemzeti fejedelmek"
uralkodása között, pusztán arra kívánt rámutatni, hogy mennyire másként
festenek a dolgok akkor, ha elfogulatlanul nézzük és főként azonos mércével
mérjük az egyes történeti vezetők cselekedeteit. Mihály alapvetően ugyan
olyan erkölcsi, politikai normák szerint kormányzott Erdélyben, mint a ma is
legnagyobbnak tekintett magyar etnikumú fejedelmek abban a korban. Meg
látásunk szerint erdélyi tevékenységét azon küzdelem szerves részének kell te
kintenünk, amelyet Erdély más fejedelmei is .folytattak a rendkívül bonyolult
történelmi körülmények között. S az is bátran elmondható, hogy Mihálynak a
török uralom megdöntése érdekében kifejtett erőfeszítése a magyar társadalmi
haladás érdekeit is szolgálta. Ezért a török elleni küzdelem nagy katonájaként
más megítélést érdemel a mai magyar történettudományban, mint amilyen
századokon át osztályrészül jutott neki.
Vajon hátat fordított volna-e Mihály a török elleni harc ügyének, ha élete
szikráját nem oldja ki a gyilkos merénylet 1601 nyarán? Halálának körülmé
nyei azt sugallják, hogy a goroszlói siker ismét előtérbe állította benne a török
elleni harc folytatásának gondolatát. Feltehetően emiatt volt oly gyanútlan
a török elleni küzdelmet vezető Rudolf császár és magyar király tábornagyával
szemben, hogy elbocsájtotta maga mellől a biztonságát is szolgáló katonasá
gát. Vagy csupán taktikai hiba következménye volt a merénylet isikére? Mind
erre nem adnak választ a halála körülményeiről beszámoló források. Annyit
tudunk csupán, hogy amikor a sátrába törő vallon kapitány durván rákiáltott:
„Fogoly vagy!" utolsó szava az volt: „Ba?" (úgy?). A testébe fúródó golyók, a
mellkasát átdöfő hideg fegyver torkára forrasztottak minden mást. Nem tud
juk, mik lehettek a több sebből vérző, s a merénylőkké aljasult tegnapi harcos
társak lábai elé hanyatló „keresztesdovag" utolsó gondolatai az élet és halál
titokzatos határmezsgyéjén. Ott ahol az élet homokórájának pergő szemeivel
együtt homályosul a gondolat, s hull a sötétbe az értelem utolsó szikrája. Vérét
Erdély földje itta be, mégis, az elátkozott Basta tábornagy áldozatának az em
léke itt századokon át a gyűlölet kereszttüzébe került. Nemcsak az őt túlélő
nemesi kortársak, de — kevés kivétellel — az utókor magyar történetírói is,
szidalmak közt idézték az emlékét.
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Egy Érmellékről. induló, „népért síró bús bocskoros nemes" magyar poéta
e század eleji költeményében a Dunatájt „bús villámhárító"-nak nevezte; fél
bemaradt életművek és kis nemzetek „szégyenkalodá"-jának. A török hódoltság
korában ezen a tájon, a két nagyhatalom szorításában vergődve, a gazdasági
társadalmi haladás kietlen perifériájára szorulva a „szárnyakat" valóban „le
nyesték". Itt a „messiások" — a magyar, a román, a délszláv „messiások" —
valóban ezerszer meghalhattak, s „üdve" mégsem volt a „keresztnek"; mert
ha talán nem is „semmit", de csak nagyon keveset tehettek. Ezen a „bús tájon"
századokon át közös sorsú népek egymásra acsarkodva, egymást lenézve, s egy
más értékeit tagadva éltek egymás mellett. Egy olasz származású császári tá
bornok a XVII. század végén, Erdélyből visszatérve, azt írta : az ottani különféle
nemzethez tartozó lakosok egymással nagy egyenetlenségben élnek, „csupán
a német név iránti utálatban egyek".98 A későbbiek folyamán a magyar-román
ellentétekből fakadó gyűlölködés homályosította el a tisztánlátást. Ebben az
atmoszférában a magyar etnikumú Báthory Andráson győzedelmeskedő Mihály
vajda elismerést, méltató szót ugyancsak elvétve kaphatott, szidalmat annál töb
bet. Ezen a helyzeten csak részben változtat a legújabb Erdély-történeti szin
tézis is. így van még tennivalónk ezen a téren is, hogy rendezzük végre „közös
dolgainkat". Együtt, kölcsönös objektivitással, a valóságot, az igazságot keres
ve, s nem pedig a történelmi tényeket tagadva, vagy megmásítva. Ezt a célt
kívánja szolgálni jelen tanulmány is.

László Nagy
VAIVODE MICHAEL IN HUNGARIAN HISTORY
Summary
A Wallachian contemporary of István Bocskay, his companion-in-arms against the
Turks and later his rival, Vaivode Michael has a controversial place in Hungarian
historiography up today. On the one hand the Roumanian historians consider him
as the founder of today's Roumania because he had occupied Transylvania and
Moldavia for a time, on the other hand the Hungarian historians have always
condemned him as a Balkan tyrant who subdued and severely exploited Transylvania
and stri ved. to exterminate the whole Hungarian nability; they could appreciate his
fights against the Turks only. The recently published History of Transylvania, per
haps in a subdued way, repeats the former Hungarian opinions. This study debate1?
the relevance of the points of view of either the Roumanian or the Hungarian
historiography. Analysing the Hungarian impeachments the author disputes their
grounding and tries to fix Vaivode Michael's place in the Hungarian history from
the point of view of the fight against the Turkish despotism.

98 L. Bubics Zs.: Cornaro Frigyes velenczei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt
ostromáról és visszavételéről. Budapest, 1891. 313. o.
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László

Nagy

LE VOÏVODE MICHEL DANS L'HISTORIE DE LA HONGRIE
Résumé
Le voïvode Michel qui avait vécu à la Valachie à l'époque de Bocskai — et qui
avait lutté contre les Turcs avec Bocskai, mais qui était entré en compétition avec
lui pour le pouvoir — occupe une place discutée dans l'histoire de Hongrie jusqu'aux
nos jours. Pendant que l'historiographe roumaine considéreit le voïvode Michel —
qui avait occupé pour un peu de temps la Transylvanie et la Moldavie aussi — comme
la préfiguration du fondateur de la Roumanie d'aujourd'hui, la plupart de historiens
hongrois le condamnaient comme „le conquérant, l'exploiteur de la Transylvanie",
et les Hongrois voyaient en lui un „tyran balkanique" qui avait voulu exterminer
toute la noblesse hongroise. Les Hongrois n'appréciaient que ses luttes contre les
turcs au maximum. Plus doucement, mais la nouvelle synthèse de l'histoire de Tran
sylvanie représente la position hongroise précédente. Cet essai discute la pertinence
de la position hongroise et roumaine également. L'auteur analyse les accusation des
Hongrois et il en discute la préparation. L'auteur voudrait désigner le rôle du souve
rain de la Valachie dans l'histoire de la Hongrie de point de vue de la lutte contre
les Turcs .

László Nagy
WOIWODE MICHAEL IN DER UNGARISCHEN HISTORIE
Resümee
István Bocskais walachischer Zeitgenosse, — eine Zeit lang sein Kampfgenosse gegen
die Türken, später sein Rivale —, Woiwode Michael, spielte in der ungarischen
Geschichte eine bis heute umstrittene Rolle. Während die rumänische Geschichts
schreibung in Michael, der für eine kurze Zeit auch Siebenbürgen und die Moldau
eroberte, einen Vorgänger der Erschaffer des heutigen Rumänien erblickte, beurteil
ten ihn die meisten ungarischen Geschichtsschreiber als „balkanischen Tyrannen",
der Siebenbürgen besetzt, das Volk grausam ausgebeutet und unterdrückt hatte und
gewillt war, den ganzen ungarischen Adel auszurotten. Sie sprachen höchstens nur
von seinem Kamf gegen die Türken mit Anerkennung. In der neuesten Synthese
der Geschichte von Siebenbürgen wird — obwzar in einer gedämpfteren Formulierung
— im wesentlichen doch der frühere ungarische Standpunkt vertreten. In der
gegenwärtigen Studie wird die Rictigkeit des Standpunktes sowohl der rumänischen
als auch der ungarischen Geschichtsschreibung in Abrede gestellt. Der Autor unter
sucht die ungarischen Beschuldigungen, bestreitet die Begründung der meisten davon
und ist bestrebt, die Rolle des walachischen Herrschers in der ungarischen Geschichte
unter dem Aspekt des Kampfes gegen die türkische Unterdrückung zu bestimmen.
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Пасло Надь
ВОЕВОДА МИХАЙ В ВЕНГЕРСКОЙ ИСТОРИИ
Резюме
Современник Иштвана Бочкаи из Хавашалфёльда — одно время соратник в
борьбе против турок, а затем соперник в борьбе за власть воевода МИХАЙ сыграл
в венгерской истории роль, которую исследователи оспаривают до сего времени. В
то время как румынская историография видит в Михае, захватившем на короткое
время Трансильванию и Молдавию, прообраз создателя сегодняшней Румынии,
многие венгерские историографы видят в этом покорителе Трансильвании бес
пощадно эксплуатировавшего и угнетавшего венгерское население „балканского
деспота", стремившегося истребить всю венгерскую дворянство и с уважением
отзываются лишь о его борьбе против турок. Новейший синтез исторического
исследования Трансильвании, хотя и в более смягченной формулировке, но по
существу представляет старую венгерскую позицию.
В настоящей статье оспаривается достоверность позиции как венгерских, так и
румынских историографов. Анализируя обвинения, прозвучавшие со стороны венг
ров, автор ставит под сомнение обоснованность большинства из них и ставит своей
целью определить роль хавашалфёльдского властителя в истории Венгрии с точки
зрения борьбы против турецкого гнета.
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CZIGANY ISTVÁN

A KURUC ÁLLAM KATONAI HELYZETE
ÉS A SZATMÁRI BÉKE
Midőn Petőfi Sándor 1847 májusában megpillantotta a majtényi mezőt, be
nyomásait eképpen vetette papírra :

•.

„Csatatér ez a sík, szent csatának téré,
Mert szabadságért harcolának rajta,
Oh árva szabadság, haldokló kezedből
Undok árulás a fegyvert kicsavarta.
És a hősök, kik itt a hazáért vívtak
hazátlan földönfutók bujdosók lettek,
És a latrok, kik a hazát elárulták,
Urak lőnek .. /'

A költői fantázia igencsak kiszínezte a majtényi síkon töntént eseményeket,
pedig a történelmi valóság sokkal prózaibban festett.
Anno 1711 Szent György havának utolsó napján a Majtény melletti mezőn
a kuruc haderő maradványai, a szemben álló fegyveres erők főparancsnokai,
Pálffy János gróf és Károlyi Sándor bárói tábornagy előtt földbe szúrták zászlói
kat, szám szerint száznegyvenkilencet. Ezt követően felolvasták az előző nap
Szatmár városában aláírt béke pontjait, majd hűséget esküdvén az akkor már
halott I. József német-római császárnak és magyar királynak, hálaadó isten
tiszteletet tartottak. Az ünnepélyes aktus befejeződése után „szélyel oszolván
ki ki maga hazájában vette magát". 1 Bár több erősség, mint Huszt, Ungvár és
Munkács még néhány hétig kuruc kézen, maradt, ezzel az aktussal lényegében
lezárult az a közel nyolc éves küzdelem, melyet a II. Rákóczi Ferenc fejedelem
által vezetett, történelmi irodalmunkban inkább kuruc jelzővel illetett had
sereg vívott Európa egyik legerősebb hadereje ellen.
Petőfi romantikusan lángoló sorai mély gyökeret vertek a magyarság egymásit követő nemzedékeinek történelmi tudatában. Sokan voltaképpen azért
azonosultak e költemény által sugaltakkal, mert párhuzamot láttak és láttat
tak Majtény és a megfoghatóbb közelségben levő, vagy esetleg átélt 1848 49-es
szabadságiharc eseményei,között. Talán azért is neuralgikus pontja máig is tör
ténelmi tudatunknak a szatmári békeegyezmény.
A legkülönbözőbb érvek és ellenérvek csaptak és csapnak ma is össze egyre
újabb és újabb kérdéseket téve fel a történelem tudósai számára. Kompro
misszum, avagy győztes és vesztes felek közötti béke? Reális politikai lépés,
vagy egyéni érdekek diktálta cselekedet? Valójában összeomlott-e a kuruc
állam? Voltaképpen milyen nemzetközi és hazai realitásai lehettek a há
ború folytatásának? „Nem békesség, hanem fegyver által való meggyőzés"?
Netán „nem békesség, hanem a fegyverek gyalázatos letétele"?
Szinte hihetetlen, hogy több tucatnyi monográfia, tanulmány és forráspub
likáció ellenére máig sem sikerült megnyugíta/tóan tisztázni a felmerülő kérdé
seket. Éppen ezért korántsem véletlen, hogy a Magyarország történeltének leg1 Pulay János: Szatmári békesség. (Kiadta: Szalay László) Magyar Történelmi Emlékek, V. k.,
Pest, 1369. 424. o.
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újabb szintézisében is szükségesnek tartotta megjegyezni a szerző: „A szatmári
béke forrásanyaga még ma sincs teljesen összegyűjtve, történetének 'teljes kri
tikai rekonstruálásával is adós a tudomány". 2
Történetírásunkban az utóbbi több, mint száz esztendőben számos értekelés
látott napvilágot nem csak a szatmári béke, hanem a békét megkötő személy,
Károlyi Sándor értékeléséről is. A Rákóczi-kultuszt megteremtő Thaly Kálmán,
aki magát a Nagyságos Fejedelem íródeákjának vallotta, úgy vélekedett, hogy
Károlyi Sándor a korszak egyik legjózanabb vezetője, ,,. . . tagadhatatlan, hogy
a szatmári szerződés a nemzet alapjogait, az ősi alkotmányt biztosította, meg
erősítette, s nagyobb szerű önkényleges intézkedéseknek elejét vévé . .. Hazánk
történetében a szathmári békekötés mindenha korszakot alkotó fontosságú ma
rad". 3 Thaly Kálmán tanítványa, Márki Sándor háromkötetes, imponálóan adat
gazdag Rákóczi-'biográfiájában mesteréhez igen hasonló álláspontot vallott,
„mely csak kiegyezek et ösmer, nem árulókat"/'
Néhány évvel Márki Rákóczi-biográfiája előtt, a millenniumra megjelent,
a magyar nemzet történetét összefoglaló munkájában Acsády Ignác szélesebb
távlatba helyezve értékelte a Rákóczi szabadságharcot lezáró békét. Véleménye
szerint: „Az egykorúak hálával és megnyugvással üdvözölték a szatmári bé
két, mely azokra, kik elfogadták, csakugyan egy jobb jövő hajnalát virrasz
totta, míg azok, kik nem fogadták el, mindnyájan áldozatul estek a végzetnek.
De nem csak az egykorúak magasztalták, hanem másfél század tapasztalatai
igazolták, s a magyar genius egyik legszerencsésebb politikai J alkotásának tün
tették föl Károlyi Sándor művét. Nem adott annyi jogot a nemzetnek, olyan
állami önállóságot a magyar államnak mint a bécsi béke. De 1606-ban Magyar
országnak egy hatalmas birodalom, Törökország volt a szövetségese. 1711-ben
ellenben alig két és fél millió. . . végtelenül elszegényedett lakosságával, puszta
falvaival, kimerült anyagi erejével. E helyzetnek felelt meg a szatmári béke,
de az a kevés is melyet adott, a végromlástól való szerencsés megmenekülés
volt." 5
Acsády értékelése nem csak a történettudomány addigi eredményeit összegez
te, hanem lényegét tekintve megfelelt a tágabban értelmezett „napi politika
elvárásainak". Hiszen ne feledjük, hogy a dualizmus-kori Magyarország nem
csak a millennium színpompás lázában égett, hanem már közel három évti
zede olyan társadalmi és gazdasági fejlődésen ment keresztül, mely azzal a
reális lehetőséggel kecsegtetett, hogy sikerül felzárkóznia az európai fejlő
déshez. Így sokan igazolva látták azon történelmi alternatíva megvalósulását,
melyet a szatmári békeegyezmény által kijelölt út testesített meg.
Századunk mindmáig talán legnagyobb magyar történetírója, Szekfü Gyula,
aki a szellemtörténeti irányzat eredményeit korszerű történelmi szintézisbe
ötvözte, a Magyar történet lapjain eképpen értékelte a Rákóczi szabadságharc
lezárását: „A magyar fejlődésben a szatmári béke az, mely az abszolutizmus
győzelmét megakadályozta, és ezzel a magyar közjogi viszonyoknak új, az eu
rópaitól különböző átalakulását lehetővé teszi". 6 A szatmári békéhez vezető
2 Magyarország története 1686—1790. (Főszerkesztő: Ember Győző—Heckenast Gusztáv) 4/1. k.,
Budapest, 1989. 250. o. (a továbbiakban: Magyarország története) 1686—1790. 4/1. k.
3 Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. (Kiadta: Szalay László) Magyar Törté
nelmi Emlékek, IV. k. Pest, 1865. XI. o. (A bevezetést írta : Thaly Kálmán).
4 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. III. k., Budapest, 1910. 236. o.
5 Acsády Ignác: Magyarország Története I. Lipót és I. József korában (1657—1711) 7. k. Buda
pest, 1898. 684. o.
6 Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar Történet. IV. k., Budapest, 1935. 318. o.
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események részletes vizsgálatát Szekfü máig is kiadatlan akadémiai székfog
lalójában végezte el. Ebben Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor politikai fel
fogásának — és nem utolsó sorban lelki alkatának — különbözőségében igyek
szik megtalálni a történések azon erős és finom mozgatórugóit, melyek a sza
badságharc lezárását a béke irányába fordították. Szekfü végső értékelésében
azonban már nem Bercsényit, hanem Rákóczit állítja Károlyi mellé, mégpe
dig igen finom, csaknem költői párhuzammal: „Ez volt utolsó rendelkezése
javairól az országban: a vagyont megvető nagyúr [t.i. Rákóczi], a szegény em
bert becsülő magyar, a világi javaktól menekülő lelki ember indult el útjára
csendes elmével. Üt j a végkép elvált Károlyiétól; ez átvéve kezébe az ország
gondját, nehéz munkával több nemzedéknek megszerezte a hosszú békességet.
Rákóczi elvetve a ma nyugalmát és tovább küzdve a közszabadságért és saját
lelki üdve függetlenségéért, minden magyarnak példát adván mindenkorra." 7
A második világháború után, a magát marxistának valló történetírás, melyet
egyértelműen a napi politika kiszolgálására kényszerítettek, szakított a szat
mári béke alapvetően pozitív értékelésével. Elsősorban marxista osztályszem
pontok alapján minősítette a szabadságharc eseményeit. Szemléletében a ne
mesi nemzeti romantika keveredett az osztályharcos szemlélettel, mely eggyé
olvadva mitizálta a Habsburg „gyarmatosítás" elleni függetlenségi harcot, elvet
ve minden attól eltérő politikai, vagy gazdasági alternatívát. Ugyanakkor a
szabadságharc nemzetközi kapcsolatrendszerében szinte abszolutizálta az orosz
szövetséget.8
A II. Rákóczi Ferenc születésének háromszázadik évfordulójára megjelent
új biográfia már sokkal árnyaltabb képet rajzolt, de a szatmári béke lényegi
értékelésében nem következett be alapvető változás. A mű szerzőinek állás
pontja szerint: „A szatmári békét tehát a szegénylegény katonák, tisztek, Rá
kóczihoz hű nemesek sora s- a népi emlékezet joggal tekinthette árulásnak. Ma
gyarország történelmi fejlődésének távlataiban a szatmári megegyezésben az
a rendi földesúri érdek teljesedett be, amely a szabadságharcon belül kezde
tektől fogva nyomon követhető volt, s Rákóczi európai nagyságrendű, a nem
zeti abszolutista állam felépítését szolgáló politikáját nem vállalta, azzal éle
sen szembefordult. E kompromisszum tartósította a Habsburg dinasztia ma
gyarországi uralmát és a magyar rendiség utóéletét." 9
A Rákóczi-ünnepségekhez kapcsolódó konferenciákon már ennél árnyaltabb
értékelések láttak napvilágot, elsősorban Bánkuti Imre és Benda Kálmán tol
lából, amelyek sok szemponltból reálisabban értékelik a szabadságharc lezárását.
Benda Kálmán elsőként fejtette ki a Rákóczi és Bercsényi által szorgalmazott
orosz segítség illuzórikusságát, Bánkuti Imre pedig megállapította: „a rendi
nemzeti erők és az abszolutizmus közt »pozitív és negatív vonásokkal« rendel
kező kompromisszum jött létre". Az előbbiek közül első helyen kell említenünk
azt, hogy megmentette a függetlenségi háborút és az országot a katasztrofális
katonai vereségtől s annak összes politikai következményétől. Valószínű, hogy
másfajta befejezés végzetes lett volna az etnikai állományában az előző évszá7 Szekfü Gyula: Bercsényi és Károlyi a szatmári béke előtt, (kézirat) Magyar Tudományos
Akadémia. Kézirattár. Szekfü Gyula hagyatéka. Ms. 330. (a továbbiakban: MTA). L. a 140—149.
oldalon!
8 Köpeczi Béla—R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 1955. 302—305. o.
9 Köpeczi Béla—R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 1976. 352. o.
Bánkuti Imre: Károlyi Sándor és Benda Kálmán: A szatmári béke és az általános politikai
helyzet. In: A Rákóczi szabadságharc vitás kérdései. Tudományos emlékülés, 1976. január
29—30. Vaja—Nyíregyháza, 1976. (a továbbiakban: Vitás kérdések . . .).
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zadokban megfogyatkozott magyarságra. A rendi-nemesi nemzet kereteinek
fenntartása tehát sok retrográd vonása ellenére lehetőséget biztosított a további
nemzeti fejlődéshez.10
Hasonló álláspontot vallott Kovács Ágnes a közelmúltban Károlyi Sándor
ról megjelent biográfiájában. A politikus Károlyi lépését úgy értékelte, hogy
,,A szatmári béke megmentette a nemzetet a katonai vereséggel járó tragikus
következményektől, s ezzel a legtöbbet érte el, amit 1711-ben el lehetett érni."
Károlyi Sándor pedig „legfeljebb egy olyan programnak lett az «árulója«,
amely 1711-ben már csak utópiának tekinthető". 11
A Magyarország történeti eseményeit szintetizáló legújabb tudományos mun
kában R. Várkonyi Ágnes lényegében új álláspontot foglalt el a szatmári béke
kérdésében. Az újabb kutatások fényében úgy látta: „Mai ismereteink alapján
megállapítható . . . . Rövid távon kedvezően zárta le a háborút a megegyezés
a Habsburg-dinasztia szempontjából is. Magyarország örökös királyság maradt,
az ellenállás jogáról lemondott rendek feladták az országkormányzásba való
szélesebb körű beleszólási, vagy ellenállási igényeket, és az udvar megmenekült
a nemzetközi garancia veszélyeitől, összességében a megegyezés a Habsburg
dinasztia és a magyar főrendek kompromisszuma volt, amelyért hosszú tá
von mindkét fél igen nagy árat fizetett.12
Bár a szatmári békeegyezmény megszületésének történetét sikerült szinte
napról napra feltárni, számos mozgatórugó, szubjektív, vagy objektív álláspont
még homályban van. Lényegében ezek közé tartoznak a katonai események
közvetlen és közvetett hatásai, melyek — háborúról lévén szó — alapvetően
meghatározták a béke megkötésének körülményeit. Ennek ellenére a katonai
események elemzése jobbára háttérbe szorult a diplomáciai lehetőségek és a
béke megkötésének morális problémáival szemben. Legutóbb Bánkuti Imre
foglalkozott 1710 őszének hadieseményeivel, s ha szándéka szerint nem is kí
vánt azzal részletesen foglalkozni, mégis, számos igen elgondolkodtató momen
tumra hívta fel a figyelmet a kuruc hadsereg reális harcértékével kapcsolat
ban.1^ A katonai háttér tisztázatlanságára utal például a Magyarország törté
nete legújabban kiadott kötetének azon megjegyzése, hogy Károlyi álláspont
ját erősen befolyásolták a katonai fejlemények és „A császári csapatok — an
nak ellenére, hogy súlyos élelem- és takarmányhiánnyal küzdöttek, s lázongtak
az elmaradt zsold miatt — könnyűszerrel elfoglalták Krasznahorkát, Egert,
Bártfát és december közepén bevonultak Eperjesre." 14
Véleményünk szerint elengedhetetlen a katonai helyzet beható vizsgálata.
Bár szem előtt kell tartanunk politikai, társadalmi és diplomáciai vonatkozá
sokat, jelen tanulmányunkban elsősorban a szatmári békeegyezményhez vezető
út katonai aspektusait vizsgáljuk. Nemcsak a két szemben álló haderő létszá
mát kell megállapítanunk, hanem annak minőségi paramétereit, harcértékét
és utánpótlási lehetőségeit is. Vajon milyen erőkre támaszkodhatott volna a
fejedelem, ha a kukizói kiáltvány sorai valóban széles támogatásra találnak?
Milyen okok, vagy pszichológiai momentumok befolyásolták II. Rákóczi Fe
lo Bánkuti Imre: A szatmári béke. Budapest, 1981. 146—147. o. (a továbbiakban: Bánkuti: A
szatmári béke).
11 Kovács Agnes: Károlyi Sándor. Budapest, 1988. 123. o.
12 Magyarország története 1686—1790. 4/1. k. 351. o.
13 Bánkuti: A szatmári béke. 34. o.
14 Magyarország története 1686—1790. 4/1. k. 240. o.
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rencet abban, hogy — ellentétben a katasztrofális hadihelyzet miatt aggódó
Károlyi Sándorral — csodával határos módon bízzon a hadakozás „vontatódásában" s az általános békegaranciákban?
A XVII. században általánossá vált az a gondolat, hogy az elhúzódó háború
kat, a tárgyalóasztalok mellett nyerjék meg. E gondolatot Hugo Grotius mun
kásságára vezették vissza, melynek egyik alaptétele, hogy „nem tudjuk a had
vezetés során lelkünk nyugalmát és Istenbe vetett hitünket megőrizni, ha nem
tartjuk állandóan szem előtt a békét". 15 Ebből a valóságos tényből kiindulva
a közelmúlt történetírása számos alkalommal szinte abszolutizálta a szabad
ságharc lezárásának azon módját, melyet a fejedelem .'fogalmazott meg az „Egy
igaz magyar hazája dolgai felől való elmélkedése" című röpiratában: „Ne kí
vánja tehát senki, valaki magát magyarnak, avagy csak emberséges embernek
kívánja ítéleni, hogy ezen mostani hadakozás, hacsak sollemnis békesség által
nem lehet; fegyverrel avagy a hadakozók elméének csábításával végződjék...
vagy az universalis békességig vagy az mostani császár haláláig vontatódnék
ezen hadakozás." 10
Grotius azonban arról nem nyilatkozott, hogy a hadi helyzet milyen módon
befolyásolja a béke megkötését. Csupán az általánosságok szintjén mozogva je
gyezte meg, hogy még „károsodás árán is ragaszkodni kell a békéhez, külünösen a keresztényeknek", és miután „a békét megfelelő módon biztosítani
tudjuk, helyes, ha megbocsátjuk az ellenünk elkövetett b ű n ö k e t . . . " s ezeket
a követendő elveket mind a két fél számára előnyösnek tartotta. 17
Grotius elveihez híven a kuruc állam vezetése, élén Rákóczival, 1704-ben
Gyöngyösön, majd Selmecbányán folytatott béketárgyalásokat a bécsi udvar
képviselőivel. Később Nagyszombat városában folytak a tárgyalások, de ér
demi eredmények helyett csupán rövid fegyverszünetet hoztak az alkudozá
sok. A tárgyalások során II. Rákóczi Ferenc politikájának sarkkövévé vált,
hogy Magyarország függetlenségét általános béke keretében szavatolják, s ez
zel együtt pedig következetesen ragaszkodtak az erdélyi fejedelmi cím elisme
réséhez, mivel úgy vélték, annak legitim volta biztosíthatja a Fejedelem sza
mára a nemzetközi béketárgyalásokba történő bekapcsolódást. A császári ud
var természetesen mindvégig ellenezte az erdélyi fejedelemség ügyének meg
vitatását, miután a felkelőkkel való tárgyalásokat a birodalom belügyének te
kintették. Bár Rákóczi azon törekvése, melynek során nemzetközi jogi garan
ciákkal ellátott békeegyezményekben kívánta lezárni a szabadságharcot, de
korszerűnek számított, ennek megvalósításához igen minimálisak voltak a
katonai ós diplomáciai esélyek, így a gyakorlati megvalósítás számos arányté
vesztéssel párosult.
Rákóczi 1710. augusztus 19-én közreadott pátensében a béketárgyalások új
rakezdését ígérte „nemcsak az angliai és hollandiai potentiáknál, mint elébbeni mediátoroknál adurgeáltuk, de az felséges mosqua cár mediatioját, . . . oly
declaratioval, hogy nemcsak személyünket erdélyi fejedelemnek, de velünk
' való colligatioja szerint, szabadságunkban és igazságunkban segélleni kíván." 18
15 Hugo Grotius: A háború és béke jogáról. (Válogatta: Farkas László) Bukarest, 1973. 201—202. o.
16 Egy igaz magyarnak hazája dolgai felől való elmélkedése. 1710. november 22—29. Thaly
Kálmán: Archivum Rakóczianum. II. Rákóczi Ferenc levéltára. I. o. III. k., Pest, 1874. 202. o.
(a továbbiakban: AR I. o.).
17 Grotius: i. m. 202. o.
18 Rákóczi Ferenc pátense. Sajókörömi tábor, 1710 .augusztus 19. Közli: Balog István: Egy
irat a Rákóczi szabadságharc történetéhez (1710. aug. 19.). Szabolcs Szatmári Szemle, 1988/4. sz.
409—410. o.
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Ezt a tudatot táplálta számos erdélyi tanácsúr, köztük Barcsai Mihály is, em
lékeztetvén a Fejedelmet arra, hogy „Tudva lehet az mag jar Nemzetnek nyavajaja ha mikor praktizaiitatot az Austrija Haztol; Orvasoltatott az Erdélyi Fe
jedelmek által. . . azért ugi hogi azt kivannok Felséged az Nemes Magiar Haza
dolgát mi érettünk hadgia, ollyat kívánnánk; hanem munkában venni az Er
délyi dolgokat Felséged Fejedelmi székett erősitteni, honnan is segethetne az
magiar dolgakot. . . "|(J
Néhány héttel később a moldvai fejedelemségben levő követének küldött
levelében Rákóczi reagált az erdélyiek álláspontjára. Reálisan mérte fel a ka
tonai helyzetet, s mint írta, sokan rágalmazzák, hogy sorsára hagyta Erdélyt,
de tanácsukat nem követheti, „mert, ha szintén minden hadi ratiokat félreté
vén, vaktában kívánnék is Erdély felé mennem: idegen hadam nem lévén azt
oda nem vihetem [t.i. a magyarországi csapatokat], az mely cselédjét az ellen
ség torkában nem hagyhatja. Allegálják sokan elhitettem magammal, ott is,
eleimnek példáját, a kik Erdélybül szokták, Magyarországot ótalmazni — és
onnan deducalják, hogy igyünknek fundamentuma Erdélynek felszabadulása
légyen; de nem veszik eszekre az időnek különbözését: mennyivel könnyebb
volt akkor Erdély nyugodalmas birodalmábul Magyarországot segíteni — mint
sem most felháborodott állapot j ában, maga saját erejével mind akét ország
boldogulását exoperálni; és ha lehet-é Erdélyt akkor elnyerni kívánni, az mi
dőn Magyarországot is oltalmazni kell, külső erő — az melynek segítségét vár
ni nem győzik — nélkül." 20
A kelleténél többet időztünk ugyan az erdélyi fejedelemség problémájánál,
de úgy véljük, ez a szatmári béke egyik kulcskérdése. Rákóczi a szabadságharc
folyamán következetesen ragaszkodott ugyan erdélyi fejedelmi címének elis
mertetéséhez, de a Habsburg uralkodó is hasonló következetességgel utasí
totta vissza ezt a követelést. Hiszen Rákóczi az erdélyi fejedelmi cím birtoká
ban jogot formálhatott volna a nemzetközi béketárgyalásokon való részvételre,
míg e cím nélkül a magyarokkal történő megegyezés csak birodalmi belügy
maradt. Másfelől a Habsburg-udvar joggal tartott attól, hogy Rákóczi netán
szövetséget köt a törökkel, melyre a szabadságharc ideje alatt történtek is pró
bálkozások.
Az egykorú forrásokból nem állapítható meg egyértelműen, vajon Rákóczi
mennyire volt tisztában azzal, hogy az erdélyi fejedelemség már nem lehet
olyan ellensúlya a Habsburgok magyarországi törekvéseinek, mint az előző év
század folyamán. Akkor Erdély fejedelme mögött a Török Birodalom állt a ma
ga politikai és katonai súlyával, adott esetben fegyveres támogatást is adva.
A XVIII. század elejére viszont az Oszmán Birodalom nemcsak belülről gyön
gült meg, hanem a Szent Liga seregeinek csapásai alatt katonai ereje is meg
roppant, s a Temesköz kivételével kiszorult az ország területéről.
A Fejedelem példának tekinthette Hollandia függetlenségét, melyet a westfáliai béke garantált, de Rákóczinak azt is tudnia kellett, hogy a hollandusok
szabadságukat Európa egyik legfejlettebb gazdaságával a hátuk mögött és igen
erős szövetségesekkel az oldalukon vívták ki. 21 Magyarország viszont egy más19 Barcsai Mihály Rákóczihoz. Gyarmath, 1710. augusztus 21. Magyar Országos Levéltár (a to
vábbiakban: OL) Rákóczi szabadságharc levéltára (a továbbiakban: RSzlt.) G. 15. Caps. G. fasc.
203. 20. es. 79. fol.
20 Rákóczi Daniel Péternek. Szerencs, 1710. szeptember 8. AR I. o. III. k. 1E8. o.
21 Geoffrey Parker: Europe in Crisis 1598—1648. Glasgow, 1982. 23. és 24. o.
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fél százados törökellenes küzdelem színtere .és szenvedő alanya volt. Az ország
csak éppen felocsúdott a visszafoglaló háború megpróbáltatásaiból, mikor II.
Rákóczi Ferenc vezetésével fegyvert fogtak a Habsburg abszolutizmus ellen.
Küzdelmüket, amint azt később emlékirataiban maga a Fejedelem is elismerte,
döntően a francia támogatásban bízva indította el.22
A békegaranciák megítéléséhez felidézzük Rákóczi egyik legtehetségesebb
diplomatájának a helyzetet jellemző, igen szkeptikus jelentését: „Ne igen
bízzék Magyarország a szövetséges hatalmasságok ígéretében, hogy őt is be
foglalják a köz békekötésbe, őszinteségekről kételkedni nincsen ok, de a westpaleni békéből látnivaló, mennyit voltak akkor Svéd- és Franciaország képesek
Csehország számára kieszközölni."23
1710 februárjában a Bécsben megtartott haditanácsi ülésre terjedelmes ki
mutatást készítettek az uralkodó számára birodalmának haderejéről. Az össze
sítés szerint I. József császár 133 479 katona felett rendelkezett. Ebből 37 320
fő Magyarországon, 12 140 fő pedig Erdélyben szolgált, összehasonlításul ér
demes megjegyezni, hogy a francia haderővel szemben a Német Birodalomban
és Lombardia területén csupán 40 020 katona állt fegyverben, igaz, ez nem tar
talmazta a szövetségesek csapatkontingenseit.2'1 Ennek tudatában is megálla
pítható, hogy 1710 elejére a reguláris császári haderő mintegy 37%-a vonult fel
a kuruc állam hadserege ellen, mely jelzi, hogy az erőket fokozatosan a ma
gyar hadszíntérre koncentrálták. Erre a spanyol örökösödési háború meneté
ben beállott változások adtak lehetőséget. A Habsburg erők szövetségeseikkel
együtt előbb Oudenaarde-nál (1709. július 11.), majd Malplaquet-nél (1709.
szeptember 19.) súlyos vereséget mértek a francia hadseregre. A sorozatos ka
tonai kudarcok miatt a „napkirály" diplomatái a hollandiai Getruydenbergben
béketárgyalásokat kezdtek a Habsburg császár, valamint szövetségesei, Anglia
és Hollandia megbízottjaival.
Savoyai Jenő herceg, aki már ekkor a Habsburg Birodalom politikai és ka
tonai ügyeinek egyik irányítójává vált, a magyarországi felkelőkkel szemben
elsősorban fegyveres megoldást kívánt alkalmazni, ezért egyre több csapategy
séget irányított át az eddig mellékhadszíntér gyanánt kezelt országba.
A növekvő létszámú császári katonaság támadó hadműveleteinek következ
tében a kurucok kénytelenek voltak feladni a Garam menti bányavárosokat,
majd 1709 végén kiüríteni a Dunántúlt. A következő év elejére pedig a gazdag
szepességi városok is az ellenség kezére kerültek.
Rákóczi, aki hadseregét közel négyezer lengyel, svéd és kozák zsoldossal
erősítette meg, támadást tervezett a császári csapatok ellen. Céljai között sze
repelt a körülzárt Érsekújvár felmentése éppúgy, mint a Felvidék nyugati ré
szének visszafoglalása, de joggal reménykedett abban is, hogy segítséget nyújt
hat az ostromlott Lőcse városának. Bár terve a romhányi vereség következté
ben meghiúsult, az ellenség nem folytatta tovább előrenyomulását és a tavasz
folyamán Károlyi Sándornak jelentős utánpótlást sikerült bejuttatnia a szo22 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-től annak végéig. (Fordította:
Vas István, a tanulmányt és a jegyzeteket írta: Köpeczi Béla) Budapest, 1978. AR III. o. I. k.
340. o.
23 Klement János Mihály Rákóczihoz. Berlin, 1711 április 25. In: Szalay László: II. Rákóczi
Ferenc bujdosása. I. k., Pest, 1864. 59. o.

24 H a u s Hof u n d S t a a t s a r c h i v , Kriegsarchiv, Alten F e l d a k t e n , (a t o v á b b i a k b a n : H H S t A KA AFA)
1710-2-ad. 7. a. ; E levéltári a d a t a n n á l is fontosabb, mivel Szabó Dezső egy t a n u l m á n y á b a n a
c s á s z á r i h a d s e r e g l é t s z á m á t 1710 elején csak 21120 e m b e r n e k m o n d j a . Szabó Dezső: Az állandó
h a d s e r e g b e c i k k e l y e z é s é n e k t ö r t é n e t e III. K á r o l y k o r á b a n . Hadtörténelmi
Közlemények,
(a t o 
v á b b i a k b a n : HK) 1910. 50. o.
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rongatott Érsekújvárba, de Lőcse városa hamarosan kaput nyitott az ellen
ségnek. A romhányi összecsapás nyomán egy időre olyan katonai patthelyzet
alakult ki, mely keresztülhúzta a bécsi haditanács számításait. Ugyanis Siegbert Heister marsaik, a magyarországi erők főparancsnokát azzal a feladattal
bízták meg, hogy foglalja vissza a stratégiailag fontos Érsekújvárt.
A Magyarország keleti részén dühöngő pestisjárvány, a fokozódó ellátási
problémák és a hadvezetésen belül felmerülő személyi ellentétek egyaránt hoz
zájárultak ahhoz, hogy a császári csapatok nem indítottak nagyobb szabású tá
madást a kurucok ellen. Közben az Isztambulból küldött követ jelentések nyo
mán egyre biztosabbá vált, hogy a törökök megsegítik a Benderbe menekült
svéd királyt. Ezért Heister csapatainak zömével Esztergom alá vonult, bizto
sítva a Duna völgyét, egyben azzal a céllal, hogy elfoglalva Szolnokot, gondos
kodjon az összeköttetés zavartalanságáról az oszmánok által fenyegetett Er
déllyel25 Savoyai Jenő viszont Érsekújvár ostromának elhúzódását Heister te
hetetlenségének vélte, s indulatos levélben figyelmeztette a Haditanácsot, hogy
már az egész világ rajtuk gúnyolódik, amiért nem képesek elbánni egy ma
roknyi lázadóval, mikor a hadvezetés a milicián kívül 40 000 német katona
felett rendelkezik. 20
Bár a Fejedelem és a körötte csoportosuló katonai és politikai vezetők zöme
látta, hogy a gazdasági és katonai eszközök elégtelenek a háború folytatásához,
a béketárgyalások kérdésében mégis rugalmatlan politikát folytattak. Pedig a
hadihelyzet egyre reménytelenebbül alakult a kuruc állam számára. Rákóczi
1710 nyarán két katonai akció révén igyekezett stabilizálni helyzetét. Elsősor
ban Erdély és a Dunántúl visszaszerzésére gondolt. Az év tavaszán fellázadt
lengyel-svéd segélyhadak Grudzinski sztaroszta vezetésével — mintegy hétez
ren — Moldvában táboroztak és újfent felajánlották szolgálatukat a Fejede
lemnek. Az elképzelések szerint a lengyel-svéd hadak, Mikes Mihály gróf Mold
vába kiszorult kuruc csapattöredékeivel együtt, elfoglalják a fejedelemséget.27
Ám Rákóczi Ferencnek csak tervei voltak, de pénze nem a katonaság felfogadá
sára.
A Dunántúl visszafoglalására Béri Balogh Ádám brigadérost és Palocsay
György tábornokot küldték. A viszonylag csekély erővel indított támadás a
kezdeti sikerek ellenére hamar összeomlott. A lakosság ellenségesen fogadta
a megjelenő kurucokat, mely már jelezte a kuruc mozgalom fokozatos elszi
getelődését. Hiába száguldottak be a kuruc lovasok csaknem a fél Dunántúlt,
Béri Balogh Ádám és Palocsay György felkelésre buzdító pátensei viszhang
nélkül maradtak. A császári hadvezetés nem is mozgósított nagyobb erőket a
portyázó kurucok ellen, akik lassan felmorzsolódtak. Béri Balogh Ádámot —
aki Kőszeg értelmetlen felgyújtása után újra a Duna felé vette útját — elfog
ták, Palocsay György tábornok pedig kénytelen volt parasztruhában átmene
külni a Duna-Tisza közére.28
Midőn kisebb kuruc csapattöredékek még harcoltak a Dunántúlon, Magyar
ország legkorszerűbbnek tartott, stratégiai erőssége, Érsekújvár, a megadás fel
tételeiről tárgyalt. A vár feladása nem a megszokott módon történt, hanem
mintegy nyitányaként a politikai megegyezésnek. Hiszen — s ez nem volt álta25 Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Spanischer Sucessions—Krieg. Feldzug 1710. XII.
Bd. Wien, 1887. 516. o.
26 Max Braubach: Prinz Eugen von Savoyen. Eine Biographie Bd. II. 387. o.
27 Rákóczi Bercsényi Miklósnak. Ocsva, 1710 június 24. AR I. o. III. k. 123. o.
28 Bánkuti Imre: Tolna megye a Rákóczi szabadságharcban (1703—1711). Tanulmányok Tolna
megye történetéből II. (Szerk. : Puskás Attila) Szekszárd, 1969. 152—153. o.

— 37 —

lános — a kapitulációs okmányt maga az uralkodó, I. József hagyta jóvá, mely
tartalmazta a szabad elvonulást, s egyben amnesztiát az őrség számára, s azon
tiszteket, akik szolgálatra jelentkeztek a császári hadseregbe, elért rangjukkal
átvették. Ezen felül az őrség tagjai között összesen húszezer forintot osztottak
széf.
A békés megegyezés útját egyengette Pálffy János gróf magyarországi fő
parancsnokká történt kinevezése is. Ennek hátterében a bécsi udvari körök
politikájának megváltozása rejlett. A nagyhatalmú Savoyai Jenő herceg hét
éves küzdelem után belátta, hogy a magyarországi felkelés csupán katonai
eszközökkel történő leverése nem szolgálja a birodalom hosszú távú érdekeit:
az uralkodónak olyan értelmű javaslatot tett, hogy ha már Rákóczit nem tud
ják felakasztani, akkor kegyelmet kell adni számára. így Pálffy János — Sa
voyai Jenő herceg, Johann Wenzel Wrasitislaw cseh kancellár támogatását, s
nem utolsó sorban az uralkodó jóváhagyását élvezve — korlátozott időre ugyan,
de lehetőséget kapott a politikai megegyezés létrehozására. Ez a lehetőség nem
csak az udvarhű magyar nemesség érdekeivel, hanem a Habsburgok szövetsé
geseinek óhajával is megegyezett.211
Ennek első lépése volt Érsekújvár kedvező feltételekkel történő kapituláció
jának mielőbbi tető alá hozása. Ezzel kettős célt kívántak elérni. Egyrészt a
császári hadak hátában megszűnt az utolsó igen jelentős kuruc erősség,
mely sokáig veszélyeztette az utánpótlást és a közvetlen hátországot; semmi
nem állt a kelet felé irányuló támadás útjába. Másrészt az Érsekújvárnál gya
korolt nagyvonalú gesztus tovább gyorsíthatta a kuruc haderő már régebben
elkezdődött bomlási folyamatát. Hiszen az 1708-ban Pozsonyban összehívott
országgyűlés határozatai, valamint az uralkodó által jóváhagyott amnesztia
már az előző években is éreztette hatását, amelyet a mind gyakoribb elpárto
lások is jeleztek. Lőcse kapitulációja alkalmával számos katona vállalt szol
gálatot az ellenfél táborában. 30
Az 1710 őszén Pálffy János tábornagy irányításával megindított előrenyo
mulás hirtelen nem várt sikereket hozott. Egyszerre három irányból kezdtek
támadást a kuruc területek ellen. Északon Damian Virmond altábornagy a Szepesség és Csetnek városának irányából intézett támadást elsősorban Murány,
Krasznahorka és Eperjes felé. Peter Viard tábornok körülzárta a Kassa
védelmében fontos szerepet betöltő Jászó várát, de seregének zömével a Mátra
és a Bükk alján végigvonulva elérte Tokajt, majd csapatai fokozatosan meg
szállták a Hegyalja mezővárosait. Jacob Josef Cusani lovassági tábornok se
regteste Hévízgyörk irányából Szolnok alá vonult, melyet október 17-én külö
nösebb harc nélkül birtokába vett. Szolnak várának elfoglalása után Cusani
csapatainak legnagyobb része Eger alá vonult és a Viard tábornok által küldött
erősítéssel együtt körülzárták a várat. Az ostrom megindításához 70 lovasszázad (köztük 16 magyar és 8 rác), továbbá 21 zászlóaljból és 33 századból álló
gyalogság állt rendelkezésre a 12 ágyúból és 6 mozsárból álló tüzérségen kí
vül. 31
29 Karl Gutkas: Die habsburgischen Ländern zur Zeit des Prinzen Eugen.
die Osmanen — Prinz Eugen und seine Zeit. (Hrsg.: Erich Zöllner und Karl
182. O.
30 Bercsényi Miklós Károlyi Sándornak. Kassa, 1710. február 18. Thaly
Miklós levelei Károlyi Sándorhoz. 1703—1711. Pest, 1886. 327. o.
31 Extractus Ordre de Battaille. Actum Agriae, 1710. október 28. OL P.
Series n . Fase H. H. 43. es.
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In.: Österreich und
Gutkas) Wien, 1988.
Kálmán:

Bercsényi

287. Forgách es. lt.

A három irányból indított koncentrált támadás nem érte váratlanul a kuruc
hadvezetést, de annak üteme mindenképpein meglepte. Érsekújvár kapituláció
jának napján, melyről a Fejedelem még nem értesült, bizakodással telve a kö
vetkezőket írta Károlyi Sándornak: „Akármit adjon az Isten, mindazonáltal —
de már ennyi üdőt vesztvén Üjvár előtt az ellenség: se Szolnokot, se más erős
séget ez idén nem féltem tülle, és per consequers elég hasznunkra lészen Szol
nok".32 Hat nappal később, amikor már biztos híreket kapott a fejedelmi ud
var Érsekújvár kapitulációjáról, Rákóczi kénytelen teljesen új katonai hely
zettel számolni. Károlyi Sándornak ekkor beismerte, hogy a szabadságharc
pénzügyi alapjai régen összeomlottak, „Hitemre mondom, esztendők folynak,
— az mióta tudniillik a rézpénz elveszett, — hogy magunk ereje által való bol
dogulásunkat nem reménlettem hanem külső segítségekbe vetettem reménségemet, s ezek által mostis bátran bízom Isten megsegít bennünket : .. . Mint
hogy penig az békességhez, — se jóhoz, se roszhoz — éppen nem bízhatván,
az hadakozással kintelenek vagyunk: arra fordítsuk minden erőnket, hogy üdőt
nyerhessünk és adjunk azoknak, a kiktül minden jót reménlhetünk." Az ellen
ség hadműveleteinek lassítását a várak és palánkok megerősítésében látta a
Fejedelem: „nincs egyéb mód benne, hanem az mezőt elhagyván, erősségekre
kell szorulnunk". 33 Murányt legalább egy esztendőre kívánta ellátni élelem
mel és pénzzel, az Alföldön Hatvan, Jászberény várát, s természetesen Kassát,
Egert, Munkácsot és Kővárt. Ezen kívül számos palánk és kastély megerősí
tését javasolja, s többek között Szent-Jóbot — ahova hadmérnököt is külde
tett —, Ecsedet és Kis-Ecsedet, Szatmárt, Nádudvart, továbbá Károlyt akarta
huszárvárnak kiépíteni. 34 Károlyi Sándort több ízben figyelmeztette arra, hogy
a-várvédelem kulcsa az erős őrség, a sok élelem és a jó parancsnok. Példának
hozta fel Érsekújvár megvételét, melyet „se az munitio nem-létének, se az éh
ségnek, se másnak nem tulajdoníthatunk: hanem az erőnek, és hogy hadaink
nak nem adott Isten donum martyrij hazájakért". A valóságban Érsekújvár
csak azért tudta még augusztusban is élelmezni magát, mert az őrség 445 tagja
átvágta magát az ostromgyűrűn és több mint másfél százan az ellenség táborába
szöktek. Szluha Ferenc, Érsekújvár élelmezési biztosa, augusztus második felé
ben már arról értesítette Károlyit, hogy az ellenség is jól tudja az „Éles 13
napnál továb nem tart". 35
Október elején a kuruc csapatok zöme Bártfa, Eperjes, Kassa, Putnok, Eger,
Szolnok, Nádudvar, Szatmár, Kisvárda, Munkács, Ungvár, Huszt és Kővár
vidékén, a Sárréten és a bihari hajdú városokban helyezkedett el.36 Az ellenség
októberben indított hadműveletei nemcsak Szolnok gyors elvesztését eredmé
nyezték, hanem Füzesabony, Tiszaitarján és Tiszaosege térségében kijutottak
a Tiszához. Cusani tábornok, Philipp Ernsit von Lancken tábornok egységeivel
egyesülve, a kuruc felderítők jelentése szerint, három vagy öt regimenttel,
már november elején Ónod térségében és Csege, valamint Tarján között a Tisza
partján táborozott. Északon Virmond tábornok egységei elfoglalták Jászó várát,
32 Rákóczi K á r o l y i n a k . Szerencs, 1710. s z e p t e m b e r 24. AR I. o. III. o. 167. o.
33 Rákóczi K á r o l y i n a k . S z e r e n c s , 1710. o k t ó b e r 1. AR I. o. III. k. 170. o.
34 Rákóczi V a y Á d á m n a k . Szerencs, 1710. s z e p t e m b e r 5. és R á k ó c z i K á r o l y i n a k . Szerencs, 1710.
o k t ó b e r 3. AR I. o. III. k. 154—155. o., 172—175. o.
35 Szluha F e r e n c K á r o l y i n a k . É r s e k ú j v á r , 1710. a u g u s z t u s 18. OL G.15 20. es. 70—71. fol.
36 A k u r u c e z r e d e k dislocatioja. 1710. o k t ó b e r 3. OL K á r o l y i l e v é l t á r (a t o v á b b i a k b a n : Kit.) P .
396. Acta P u b l i c a Acta R a k o c z i a n a (a t o v á b b i a k b a n : AP. AcRA.) Lad. Dez. Irreg.; A kuruc
c s a p a t o k dislocatioja. 1710. o k t ó b e r 28. S á r o s v á r m e g y e i r a t a i , Acta Politica 1710. 4 fol. OL
F i l m t á r (Ft.) C. 1536. doboz.
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majd Eperjes és Bártfa meghódoltatására indultak. 37 összhangban a császári
hadak főerőinek támadásával, október utolsó napjaiban Thököly Popovic ez
redes vezetésével a rác milícia kötelékei átkeltek a Körösökön. A közelben
állomásozó Kárándy Mihály lovasainak megtámadása után Sarkad vidékén
és a bihari hajdú városok ban hajtatták el az állatállományt, majd Szoboszló
környékén, már József császár hűségére eskették meg a pásztorokat.'58
Amikor Pálffy János november közepén megírta híres, békeajánlatot, tar
talmazó levelét a kuruc főerők parancsnokának Károlyi Sándornak, magabiz
tosan szögezhette le az elért eredményeket: „Bizonságot tehetnek mind Érsek
Űjvár s mind Szolnok, s talán maholnap Eger is Isten kegyelme által, hogy nem
kigondolt nemzetségekbül álló segítségekkel mind a Tiszán innen, s mind túl
való fűidet megvizsgálhatom s megszelidíthetem, Erdélybül is hadak gyüvén
ki, de hazának nagy romlásával." 39
Ezeket a sorokat olvasva joggal merül fel a kérdés, hogy miért tudta fel
számolni a császári hadsereg oly könnyedén a kuruc ellenállást a Duna-Tisza
közén, s foglalta el a Rákócziak ősi fészkét Sárospatakot? Különösen érdekes
ez, ha elgondolkozunk azon, hogy Pálffy fentebb idézett levele előtt alig né
hány nappal értesítette a haditanácsot csapatainak katasztrofális élelmezésé
ről, a közöttük dúló betegségekről, s a fegyelem fellazulásáról/' 0 A másik ol
dalon pedig, milyen tények támasztották alá II. Rákóczi Ferenc mérhetetlen
optimizmusát, a hadakozás folytathatóságába vetett hittét? E kérdések meg
válaszolásához meg kell vizsgálnunk a szemben álló hadseregek létszámának
arányait, fegyverzeti, fegyelmi és utánpótlási viszonyait.
A kuruc állam a fegyveres harc hét esztendeje alatt az ország szinte minden
emberi és gazdasági erőforrását a szabadságharc szolgálatába állította. Bár az
ezredek létszámának állandó ingadozása és az elégé hiányos mustra- és zsold
elszámolások miatt nehéz pontos képet alkotni a hadsereg létszámáról, de úgy
tűnik, hogy az 1705—17Ö7 közötti időszakban átlagosan 40—50 000 fő körül
mozgott, s olykor egy-két hónapra elérte a hatvanezer fős létszámot is/' 1
Hatalmas teljesítmény ez, hiszen az ország lakossága nemigen haladhatta
meg a négymilliót és a császári haderő kötelékeiben, Magyarországon és a bi
rodalom más harcterein is igen sok magyar katona harcolt. Pontos számukkal
még adós a történelemtudomány. Egy 1710 tavaszán készült létszámösszesítés
szerint a Rajnánál, Lombardiában és Hollandiában összesen 5152 magyaror
szági katona harcolt, de tudunk arról is, hogy Katalóniában egy lőszerszállít
mány fedezésére közel száz magyar huszárt vetettek be/' 2 Nem tudjuk azonban
37 P i k ó D e m e t e r K á r o l y i h o z . N á n á s , 1710. o k t ó b e r 30. és F e h é r t ó , o k t ó b e r 31. OL P . 396. KLt.
A P . AcRA. 1710. okt. Fase. 64., 67.; B a g o s s y László K á r o l y i h o z . E p e r j e s , 1710. n o v e m b e r 1., u o .
1710. nov. Fase. 1. A. 6.; S z e n t p é t e r i I m r e K á r o l y i n a k . Szántó, 1710. n o v e m b e r 5., uo. 1710. nov.
Fase. 1. A. 13.; P a l o c s a i G y ö r g y K á r o l y i n a k . N á n á s , 1710. n o v e m b e r 8. (délben), u o . 1710. nov.
F a s e . 1. A. 20.
38 P i k ó D e m e t e r K á r o l y i h o z . N á n á s , 1710. o k t ó b e r 28. OL P . 396. Kit. A P . AcRA. 1710. n o v .
Fase. 2. B. 62.; K o m á r o m i Cs. G y ö r g y K á r o l y i n a k . D e b r e c e n , 1710. o k t ó b e r 27. és 30., uo. 1710.
Okt. Fasc. 2. B. 57., 65.
39 A t a n u l m á n y í r á s a k o r b o c s á t o t t a r e n d e l k e z é s e m r e Bánkuti
Imre jelenleg m é g k é z i r a t b a n
lévő o k m á n y p u b l i k á c i ó j á t „ O k m á n y o k a s z a t m á r i b é k e t ö r t é n e t é h e z . 1710. n o v e m b e r 14 — 1711.
m á j u s m á s o d i k f e l e " c í m m e l (megjelenés a l a t t ) . (A t o v á b b i a k b a n : Bánkuti:
O k m á n y o k . ) Segít
ségéért ezúton m o n d o k k ö s z ö n e t e t . Pálffy J á n o s K á r o l y i n a k . Pest, 1710. n o v e m b e r 14.
Bánkuti:
O k m á n y o k , l. sz.
40 Lukinich
Imre: A s z a t m á r i b é k e t ö r t é n e t e és o k i r a t t á r a . B u d a p e s t , 1925. 18. o. és 20. o. (a
t o v á b b i a k b a n : Lukinich : A s z a t m á r i b é k e ) .

41 N. Kiss István: A szabadságharc államának jövedelmei. In: Európa és a Rákóczi szabad
ságharc. (Szerk. : Benda Kálmán) Budapest, 1980. 199—201. o.

42 H a u b t M u s t e r Tabelle 1710. f e b r u á r — április. HHStA K A AFA N i e d e r l a n d e 288 F a s c .
1710 — 13—159. ; D i a r i u m G u i d o S t a r h e m b e r g . A F A . S p a n i e n u n d P o r t u g a l 292. C a r t o n 1710 — 13 — 1.
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azoknak a vitézeknek a számát, akik a reguláris császári ezredekben vállaltak
szolgálatot. Például a spanyol örökösödési háború kezdetén a Nigrelli ezredbe
kétszáz újoncot toboroztak a felső-magyarországi vármegyékből, sőt arról is
tudunk, hogy Koháry György alezredesként harcolt Spanyolországban a Starhemberg gyalogezredben/1-3
Kutatásaink jelenlegi állásánál elmondhatjuk, hogy. Magyarország Erdéllyel
együtt átlagosan 60—70 000 katonát állított a két szembenálló hadsereg szá
mára. Összehasonlításul azonban érdemes megjegyezni, hogy a kontinens leg
erősebb szárazföldi hatalma, a közel húszmillió lelket számláló Francia Király
ság hadereje még a legnagyobb erőfeszítések idején sem haladta meg a 200 000
főt.
A jelentős létszámú kuruc haderő zsolddal és élelemmel történő ellátása még
rövid távon is felülmúlta az ország gazdaságának teherbíró képességét. Az
Udvari Tanács számításai szerint 1704 végén 1705 elején a hadsereg fizetése és
élelmezése pénzre átszámítva 7 662 616 rénes forintot tett volna ki. Ezzel szem
ben az 1706 decemberében készült ún. rozsnyói adókivetés másfél millió rénes
forint pénzadó és közel nyolcszázezer forint értékű termény és iparcikk szállítá
sára kötelezte a megyéket/' 1 Az egyre nagyobb infláció következtében ez is ke
vésnek bizonyult, sőt a helyzeten az sem segített, hogy a nemesség és a me
gyék önkéntesen is megajánlottak pénzt és terményeket a hadsereg fenntar
tása számára/' 3 így maradt a hadellátás legkézenfekvőbb megoldása, a rekvi
rálás, a falvak különböző ezredek számára történő „assignálása", voltaképp a
„katonai diktatúra bevezetése az adóbehajtás terén". A rézpénz, bár kezdetben
sem töltötte be funkcióját, ideig-óráig még funkcionált. Viszont az egyre mé
lyülő gazdasági válság 1708 elejére a kuruc állam rézpénzen alapuló monetá
ris rendszerének összeomlását eredményezte/' 0 . A gazdasági bajokat csak te
tézte, hogy a kuruc taktika részét képező kitelepítések és az ún. „égetések"
jelentős része a kuruc állam hátországát, ezen belül is főleg a Duna-Tisza közét
és a Tiszántúlt érte. Például Magyarország akkori egyik leggazdagabb és leg
nagyobb lélekszámú városának, Debrecennek kiürítésére két alkalommal is
sor került — s hogy ez mit jelentett a lakosság számára, úgy véljük, nem kell
különösebb kommentár.
Óriási gondokat okozott a hadsereg létszámának fenntartása is. Egyes szá
mítások szerint a parasztcsaládok 10—40° o-ából esett ki hosszabb vagy rövi
debb időre a családfő/'7 Számos faluból szinte az összes fegyverfogható férfi
hadra kelt. A Galga folyó mentén fekvő tizenhárom helység 1704-ben 230 kato
nát adott a kuruc hadseregnek akkor, amikor az előző esztendőben 719 adózó
családfőt írtak össze. Ugyan ebben az évben Szabolcs vármegye 2933 adófizető
lakosa és gazdája közül 1142-en keltek hadra, vagy állítottak maguk helyett
zsoldost. Az 1706-ban Diószegről 111, Szentimréről 210 férfi vállalt szolgálatot
csupán Eöllyüs János ezredében. Megemlíthetjük még Nyírbátor városát, mely
43 K o h á r y I s t v á n K o h á r y J u d i t n a k . Bécs, 1711. j ú n i u s 7. OL P . 398. Kit. Missiles 40.736.; A.
14. I n s i n u a t a Consilii Bellici 4. es.
44 M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 1686—1790. 4,1. k. 201. o.
45 Takács János;
K ö z t e h e r v i s e l é s II. Rákóczi F e r e n c k o r á b a n . Zalaegerszeg, 1941. 215. o. és
271. o.
46 Bánkuti
Imre: II. Rákóczi F e r e n c r é z p é n z e i n e k g a z d a s á g i t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i .
Numiz
matikai Közlöny, 1979/1980. 79. 0.
47 Mak say Ferenc: P a r a s z t o k a h a d b a n és t e r m e l é s b e n . I n : E u r ó p a és a Rákóczi s z a b a d s á g 
h a r c . . . 168. o.
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1704-ben 88 lovast és 3 gyalogost adott, s még az 1710. július 29-én készült öszszeírás is összesen 114 fegyverforgató nevét tartalmazta.'"?
A munkaerő ilyen tömeges méretű hadba hívása, még rövidebb időre is, ép
pen abban a feudális gazdaságban okozott jelentős zavarokat, mely hivatott
lett volna ellátni a hadsereget. így azon többszörösen paradox helyzet állt elő,
hogy miközben a kuruc hadsereg növelte létszámát, saját jövendő ellátását élte
fel, éppen úgy, mint amikor az ország védelmének érdekében saját hátországát
pusztította el. Ezeket a problémákat csupán tetézték — bár részben azok követ
kezményei voltak — a gyenge termések és az 1708-itól egyre intenzívebben
dühöngő pestisjárvány, mely egyes becslések szerint több mint háromszázezer
áldozatot szedett/'IJ
A gazdasági problémák fokozódásával együtt egyre reménytelenebbé vált
a kuruc haderő helyzete. Bár az ország területének nagyobb része tartósan
kuruc fennhatóság alá került, döntő győzelmet soha sem tudlak aratni az ellen
fél felett. Koroncónál és Nagyszombatnál 1704-ben, Zsibónál 1705-ben, Trencsénnél 1708-ban, Romhánynál 1710 elején szenvedtek vereséget a Fejedelem
hadai. Emellett a császári hadvezetés mindvégig ügyelt arra, hogy az utánpótlás
szempontjából stratégiailag legfontosabb helyeket, mint a Duna mentén Po
zsonyt, Győrt, Komáromot, Esztergomot, Budát és Pestet; a Dráva vidékét; a
Tisza mellett Szegedet és a Maros mellett Aradot és Dévát szilárdan kezében
tartsa. így nem csak e várak utánpótlása vált lehetővé, hanem az is, hogy tíz
tizenötezer császári katonát különösebb gond nélkül mozgassanak és éppen arra
a területre irányítsanak az országon belül, âhol a legnagyobb szükség volt rá.
Hiába rendelkezett a kuruc hadvezetés egy-egy összecsapásban akár három
szoros létszámfölénnyel, stratégiai döntést mégsem tudtak kicsikarni. Ennek
okai igen sokrétűek voltak. Rákóczi hadseregének kiképzési és fegyelmi szint
je messze elmaradt a Habsburg császár hadseregéétől. Óriási különbségek mu
tatkoztak a két hadsereg felszerelése között. A Fejedelem lovasságának jó, ha
egyötöde rendelkezett minden szükséges fegyverrel. Karddal általában a lo
vasok 85—95%-át tudták ellátni, de a lőfegyverek területén sokkal rosszabb
volt a helyzet. A puskával, vagy karabéllyal való ellátottság — igen nagy szó
ródással — a lovas ezredek állományában 30 és 60% között mozgott. A pisz
tolyok aránya nagyjából megegyezett ezzel az értékkel, de az előírt két pisz
tollyal csak általában az állomány egynegyede rendelkezett. Valamivel jobb
értékeket mutatott a gyalogság felfegyverzettsége, ahol a puskával, vagy ka
rabéllyal ellátottak aránya 50 és 90% között ingadozott.50 Ezzel szemben a
császári haderő fegyverrel való ellátottsága kielégítőnek mondható. A Rabutin
nyugat felé vonuló hadtestéről 1706 novemberébén felvett mustrajegyzék sze
rint a lovasság 85—95%-a karabéllyal, 60—85%-a pisztollyal (két darab pisz
tolyról van szó), 80—90%-a karddal volt felszerelve. A gyalogságnál a legény
ség 90—100%-a rendelkezett karddal és szuronnyal.'31
48 Károlyi S á n d o r c s a p a t a i n a k m u s t r á j a 1706 f e b r u á r . OL Ft. 5523. d o b o z . ; Horváth Lajos: A
Galga m e n t e t ö r t é n e t é n e k írott forrásai 1686—1711. Múzeumi
Füzetek,
26. sz. (Szerk. : Asztalos
István) Petőfi Múzeum, Aszód. 1983. 30. o. : Szabolcs v á r m e g y e összeírása 1704-ben. H a d t ö r t é n e l 
mi Levéltár (a t o v á b b i a k b a n : HL) Ft. 96. doboz.; N. Kiss István: A k u r u c h a d s e r e g szociális
összetétele. HK 1985. 3. sz. 572. o.
49 Zayzon Sándor: Károlyi és a s z a t m á r i b é k e . Századok
(a t o v á b b i a k b a n : Sz), 1915. 46—49. o.
50 Czigány István: A Rákóczi s z a b a d s á g h a r c h a d s e r e g e a m u s t r á k t ü k r é b e n . Egy h a d ü g y i fá
ziskiesés sajátosságai. HK 1986 1. sz. 143—149. o.
51 Uo. 151. o.
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A császári haderő zsoldosainak többsége hosszú és kemény kiképzés során
sajátította el a tüzelés és a mozgás bonyolult műveleteit, s ennek nyomán zárt
hadrendú, jól manőverező, kitűnő pszichikai állóképességgel rendelkező, nagy
tűzerejű egységeket alkottak. Tisztjeik képzettsége általában megfelelt a kor
hadügyi követelményeinek. Zömük nem csak a nyuga/ti front reguláris hadvi
selésének iskoláját járta ki, hanem, részt vévén a török kiűzésében, tisztában
volt a portyázó hadviseléssel is. Számos tiszt igen jól ismerte a magyarországi
hadszínteret. Dietrich Glöckelsperg tábornokról például feljegyezték, hogy job
ban ismerte az erdélyi viszonyokat, mint maguk az ott lakók.52 A kuruc had
sereg — képzettségi, fegyvorzeti és fegyelmi viszonyaiból fakadóan — a por
tyázó harcmodorral ért el számottevő eredményeket. Hirtelen rajtaütésekkel,
az ellenség utánpótlásának állandó zavarásával komoly harcászati sikereket
tudtak elérni, s mivel Magyarország sokáig csak mellékhadszíntér volt a csá
szári hadvezetés számára, így a viszonylag csekély számú ellenséggel szemben
sokáig a hadászati egyensúlyt is fenn tudták tartani. Nyílt ütközetekben vi
szont a kuruc csapatok, miután lőfegyverekkel gyengén voltak ellátva, nem
rendelkeztek komolyabb harcászati állóképességgel, tisztjeik nem értettek a
reguláris hadviseléshez, így szinte törvényszerűen vereséget szenvedtek. Bár
'jelen tanulmányunkban
a két haderő közötti különbségeket részletesen nem
tudjuk kifejteni, annyit mégis meg kívánunk jegyezni, hogy valójában a ku
ruc hadsereg még erejének tetőpontján sem volt egy súlycsoportban a császári
haderővel.
Egy 1710 januárjában készült hadrendi kimutatás szerint a kuruc hadsereg
főerőinek létszáma a mintegy 3500 főt kitevő svéd-lengyel hadtesttel együtt
27 000 főre rúgott. Ha ehhez hozzászámítjuk a különböző várőrségeket, melyek
közül csak egyedül Érsekújvár védőinek létszáma haladta meg a kétezer főt,
a kuruc ezredtäredékeket és szabadcsapatokat, akkor elmondhatjuk, hogy a
Fejedelem zászlai alatt, a lengyel-svéd zsoldosokat nem számítva, összesen mint
egy harmincezren szolgáltak."'-'1 Különböző, itt nem részletezhető okok következ
tében — pestis, dezentálások, politikai és gazdasági válság — az ezredek létszá
ma jelentősen csökkent. Egyes vélemények szerint a haderő állománya 1709
nyarától 1710 elejéig felére apadt."'4 Ha ezt az állítást kissé túlzónak is tartjuk
— hiszen az ezredek azelőtt is csak ritkán voltak teljesen feltöltve —, az két
ségtelen, hogy ez az évek óta megfigyelhető tendencia 1709-4:01 felgyorsult,
amint ezt az alábbi táblázat is szemlélteti."'5
Zay András
udv. lov. ezd.
1707.06.10. 1050 fő
1707.08.
1016 fő
1709.07.04. 604 fő
1709.10.04. 406 fő
1710.03.19. 484 fő
1710.07.18. 453 fő

-

Jacob Dietrich
gyal. ezd.
1709.03.07.
1709.07.02.
(5
1710.08.07.
1711.02.03.

574 fő
333 fő
comp.)
297 fő
497 fő

Győri Nagy János
gyal. ezd.
1705.08.30.
1706.03.14.
-1706.10.29.
1710.07.19.
1710.10.01.

904
765
778
711
386

fő
fő
fő
fő
fő

52 Cserei Mihály: Erdély históriája. (1661—1711). (Bevezetőt és a j e g y z e t e k e t í r t a : B á n k u t i I m r e )
B u d a p e s t , 1983. 363. o.
53 Thaly Kálmán: T é n y l e g e s l é t s z á m o k és a h a d i fölszerelés Rákóczi h a d s e r e g é n e k e z r e d e i b e n .
HK 1981. 172—174. o. ; Az é r s e k ú j v á r i őrség l é t s z á m a 1710 április 4. HL Ft. 66. doboz.
54 N. Kiss: i. m. HK 1985,3. sz. 549. O.
55 A m u s t r á k l e l ő h e l y e : OL RSzlt. G. 28 V.2-A-C 75. cs.
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Rákóczi emlékirataiban a következőképpen emlékezett a háború utolsó idő
szakának létszámviszonyairól: „Mielőtt Skoleba mentem parancsod adtam, hogy
egész megmaradt lovasságomat általános hadiszemlére Kisvárdára gyűjtsék
össze. A béke reménységének és a fegyverszünet nyugalmának köszönhettük,
hogy tizenkétezer ember gyűlt össze ezen a helyen.""''1 Károlyi Sándor viszont.
1711. április 3-án egy igen sok félreértésre alkalmat adó levelet írt a Fejede
lemnek: „Felséged maga itellye meg, többen vagyunk 25 ezernél ben, senatorok
ketten s egy cancellarius, az is már generalis.""'7 Ügy véljük, Károlyi nem a
haderő nagyságáról tájékoztatta a Fejedelmet, hanem arról kívánta meggyőzni
Rákóczit, hogy híveinek többsége békét kíván. így a Károlyi által közölt — va
lószínűleg túlzó — szám magában foglalta nemcsak a dunántúli és erdélyi me
nekülteket, hanem a katonaság mellett azok hozzátartozóit és cselédjeit is, akik
a táborokban éltek.
A források igen gyér volta miatt nehéz pontos képet rajzolni a kuruc had
sereg létszámviszonyairól a szabadságharc utolsó időszakában. Az ezredek lét
számcsökkenése 1710 nyarán már igen erőteljesen éreztette hatását. Bár Eszterházy Antal dragonyos ezredét még sikerül feltölteni, melynek létszáma 1710
júniusában elérte a 701 főt, de például a Fierville gránátos ezredben csupán
256 katona teljesített szolgálatot az év augusztusában. Október elején a Jász
ságban fekvő Dosa falu mellett levő táborban összesen tizennégy kuruc ezredet
vontak Össze, de ezeknek létszáma már csak 2846 főre rúgott.' 8
Mint említettük, a kuruc hadsereg létszámcsökkenésének okai igen sokrétűek
voltak. A több mint hét éve tartó háború, mely igen sok szenvedést hozott a
lakosság számára, nemcsak az anyagi, hanem az emberi tartalékokat is felélte.
Például Rákóczi munlkácsi uradalmában, ahol az 1703-as esztendőben még 1170
jobbágycsaládot számoltak össze, 1711 elejére már csak 467-en maradtak. Sokan
a fegyveres küzdelem és a pestis áldozatai lettek, vagy a menekülés útját vá
lasztották. 50
Az országszerte tomboló pestis 1710-ben a kuruc haderő egyik legnagyobb
ellensége lett. Várak őrségeit, ezredek legénységét tizedelte meg. „Kassán alig
marad 200, — az többi kihólt, mezőben sincs mindenestül több 500-nál 4 regi
mentben" — írta udvari marsa-Ujának a Fejedelem.''" Szentpáli István gyalog
regimentjében az 1709 áprilisában felvett mustrajegyzék tanúsága szerint 331
hadrafogható katonát számláltak. Ezekből 1710 őszéig összesen 148 vitéz szökött
el, vagy lett a pestis áldozata.''1
A kuruc hadseregben 1710 őszére az előző években sem igen jó fegyelmi vi
szonyok teljesen felbomlóban voltak, általánossá lett a katonák közötti bizal
matlanság, állandósultak és tömegessé váltak a szökések, a vitézlő rend zöme
zúgolódott, s egyre inkább a háború befejezését kívánta. Pikó Demeter ezereskapitány Károlyi Sándorhoz küldött október végi jelentésében valós képet
' festett a csapatok állapotáról: „a Tiszitek panaszkodnak, hogy a katonaságot nem
találják sem egyebütt ki mely seregbélieknek nagyobb része beteg, az kik elö
jönnek is meg bizony kevesen vadnak . .. Mit gyűl egy felöl, Másfelöl ugy oszol
56 Rákóczi Emlékiratai. . . AR III. o. i. k. 420. o.
57 Károlyi Rákóczinak. Olcsva, 1711. április 3. Bánkuti: Okmányok. 65.
58 Thaly: Létszámok . . . HK 1981. 176—177. o.
59 N. Kiss: i. m. 550. o.
60 Rákóczi Vay Ádámnak. Szerencs, 1710. szeptember 5. AR I. o. III. k. 155. o.
61 Szentpáli István gyalog regimentjének mustrája Kraszna, 1709. április 19. MTA Kt. Rakocziana Ms. 4972.; Lista a Szentpáli ezredről. Petrova, 1710. november 12. OL P.396. Kit. AP. AcRA.
1710. nov. Fase. 1. A. 25.
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Nagyságod Uri paranosolattyát el várom az Zászlókis Rakáson vadnak mit
csináljak Vélek nem tudóim".62 Sőtér Tamás pedig arról (tájékoztatta felette
sét, hogy „iten Colonellus Kókai Márton Cseplesz János és Goda István Uramékkal mint egy harmadfél százan lehettünk, ment az katonaság nagyobb ré
sze vissza ment és Labanczá lettek feles tisztekkel edgyüt". Halász Péter a ha
dak teljes elosztásáról értesítette a kuruc erő főparancsnokot, mivel „az egész
Hajdú városi hajdúk egészlen el szöktek" a Tiszántúlon csak Turcsányi János
hajdúi maradtak/' 3
Ilyen vagy ehhez hasonló jelentéseket tucatjával idézhetnénk ebből az idő
szakból, melyek világossá teszik, hogy 1710 utolsó három hónapjában a kuruc
haderő a teljes felbomlás állapotában volt. Ha valami élelmet kaptak, még
összeverődtek a kuruc egységek, „merít az mint szokás már az mi hadaink kö
zött ha egy nap kenyere húsa minős mentén oszlik" — írta rezignáltán az egyik
ezereskapitány. Maga Rákóczi is érzékelte a bajt: „Szent-Péteri, Sőtér, Kókai
Sarer, mind együtitvadnak, tébolygó juhok módjára, hadok egymással ellen
kezik: egyike a másikát labancznak tartván, Antal úr még Patakon is meg
unta a lakást, s mindnyájan az éhségrül az mindennel rakott földön, — holott
a mennyien vadnak, Szerencs is eltartaná őket;" — vetette papírra gondolatait
a Fejedelem a kuruc hadsereg egyetlen aktív parancsnokának, Károlyi Sán
dornak.6'1
A kuruc hadsereg felső vezetése zömében hátat fordított a vitézlő rend
nek, amely csak tovább fokozta a csapatok demoralizálódását a katonaság ma
gárahagyatottságának érzését. Bercsényi Miklós már régebben kikapcsolódott
a hadműveletek irányításából, s a pestistől rettegve járta a Felvidék kastélyait.
Rákóczi diplomáciai feladattal lengyel földre küldte az orosz segítség meg
szerzésére, de Bercsényi inkább arra bíztatta a kuruc főtiszteket, és szenátoro
kat — köztük Radvánszky Jánost is —, hogy jöjjenek át „a muszka czár" ol
talma alá. Esterházy Antal, vagy Nagy szegi Gábor, Érsekújvár egykori parancs
noka csak dermedten figyelte az eseményeket. Mikes Mihály tábornak az er
délyi bujdosók egy részével már régebben Moldvába menekült, de sokan ke
restek menedéket török földön is. Károlyi értesülései szerint csak a Temesköz
ben számuk elérte a háromszázat. Az angol királyság konstantinápolyi követe
is azt jelenítette uralkodójának, hogy „rengeteg magyar és nagyon sok francia
tiszt török területre és Lengyelországba távozott", sőt a bécsi uçlvarnak már
ősszel olyan információi voltak, mely szerint a kuruc mozgalom vezetői po
rosz területre kívánnak távozni. 65
Forrásaink arra utalnak, hogy 1710 őszére az egységes kuruc katonai irányí
tás már nem létezett. Bár a fejedelem még az országban tartózkodott, az irá
nyítás fokozatosan Károlyi Sándor kezébe csúszott át. A kuruc főparancsnok,
Palo'Csay György és Sennyei István tábornokokkal és néhány brigadérossal,
többek között Sennyei Ferenccel, Szentpéteri Imrével, Vay Lászlóval és Zay
Andrással együtt, már csak azon igyekeztek, hogy legalább lassítsák a császá
riak előnyomulását és a katonaságot, a lőszert és az élelmet visszavonhassák
62 P i k ó D e m e t e r K á r o l y i n a k . N á n á s 1710. o k t ó b e r 29., 31. Uo. 1710. okt. F a s c . 2. B . 62., 67.
63 Sőtér T a m á s K á r o l y i n a k . P t r ü g y , 1710. o k t ó b e r 22., Uo. 1710. okt. Fasc. 2. B . 39.; H a l á s z
P é t e r K á r o l y i n a k . N á d u d v a r , 1710. o k t ó b e r 21. Fasc. 2. B. 37.
64 P i k ó D e m e t e r K á r o l y i n a k . N á n á s , 1710. o k t ó b e r 31. Uo. F a s c . 2. B. 67.; Rákóczi K á r o l y i n a k .
U n g v á r , 1710. n o v e m b e r 3. AR I. o. III. k. 190. o.
65 B e r c s é n y i R a d v á n s z k y J á n o s n a k . J a r o s z l ó , 1710. d e c e m b e r 28. OL P . 566. R a d v á n s z k y cs. H.
III. o. VIII. cs. 55. sz. : D u m a Dániel K á r o l y i n a k . Facset. 1710. o k t ó b e r 30. OL P . 396. Kit. A P .
AcRA. 1710. okt. F a s c . 2. B. 66.; Karl A. Roider Jr.: A u s t r i a n E a s t e r n Question 1710—1790.
P r i n c e t o n , 1982. 35. o.
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az erődített helyekre, elsősorban Munkácsra és Ungvárra. A kiadott paran
csokban inkább az ellenség megfigyelését, az utak és révek „bevágatását" ren
delték el. A szórványos összecsapásokban általában a császáriak a kezdeménye
zők, s általában a győztesek is. Jól jellemzi a helyzetet a Szentpéteri Imre bri
gadéros számára kiadott parancs, melyben Károlyi arra utasította őt, hogy:
„Csak az portára magát ne bízza conductos Emberekkel is vizsgáltassa az el
lenséget," amennyiben a szemben állók támadást intéznének, vonuljon vissza
és Zay, valamint Oharriére ezredét nyomban küldje Munkács várához.(i,i Károlyi
Sándor, akinek kezében a kuruc hadak tényleges irányítása összpontosult, a
csökkenő létszámú, demoralizált és rosszul felfegyverzett katonasággal nem is
gondolhatott komolyabb ellenállásra. Követte a portyázó taktikát, megpró
bálván hadait „eldugni" az ellenség elől — de lassan nem volt hová.
Bár az 1710 őszén és telén kialakult katonai helyzet valóban indokolttá tette
a kuruc erőknek a várakba történő összevonását, de ismerve a hadak fegyver
nemi összetételét, képzettségét és fegyelmi viszonyait, ez a megoldás hosszú
távon nem jelenthetett reális alternatíváit. A zömében könnyűlovas csapatok
éppen úgy nem értettek a várak védelméhez, mint azok elfoglalásához. Nem
rendelkeztek, sem a megfelelő fegyverzettel, sem hatékony tüzérséggel, mely
feltétlenül szükséges egy komolyabb ostrom elhárításához. Különösen a várak
védelméhez szükséges tüzér- és műszaki tisztekben volt égető hiány, hiszen
régebben is alig néhány tucatnyian szolgáltak a kuruc seregben, de 1710 végére
már ezeknek nagyobbik része is vagy átállt a császáriakhoz, vagy külföldre tá
vozott. Eger védelmében a lázongás mellett az aknászok és tüzérek hiánya vált
végzetessé, de Kassa sem volt kedvezőbb helyzetben. Esterházy Dániel tábor
nok, a vár parancsnoka 1710 december végén kifejezetten hajdúkat kért a vár
védelmének megerősítésére, „mert bizony tegnap is annyira voltunk a népnek
szüksége miatt" — írta a fejedelemnek —, „nem hogy a revelinekben tehet
tünk volna valamit, de még a bástyákra sem volt emberünk". Különösen Riviére
francia tüzérezredes megérkezését sürgette, mivel „minekünk itten fogyatkozá
sunk nagy vagyon, legelsőbben is a pattyantúsok dolgában, ilyen erőségben 12
pattyantúsnál több nem lévén, azok is olly tudatlanok, hogy egy jó lövést, nem
tesznek".67
t
A hadiév befejeztével novemberben tartott szokásos generális mustrára éle
lem, némi zsold és téli kvártély reményében összegyűltek a hadak. Az ekkor
készült porciókivetések listáiból következtetni tudunk a katonaság létszámá
nak alakulására. A hadicommissariatusság elszámolása szerint az Eperjes, Kas
sa, Ungvár környékén, a Tiszántúlon, a Bodrogközben és Máramarosban állo
másozó hadak számára ha<vi 19 226 orális porciót utaltak ki, mely tartalmazta
számos menekült és a katonaság „cselédeinek" ellátását is. November végén
készítették el a kővári őrség élelmezési számvetését, amely 412 katona eseté
ben 352 oralis porciót jelentett. 68 A kisvárdai hadiszemle alkalmával, 1711 ja
nuár végén tizenhat, zömében tiszántúli ezred nyújtotta be ellátási igényeit
Károlyi Sándornak, de a 8056 orális porcióból a főparancsnok csak 6494 kiuta
lását hagyta jóvá. Ha figyelembe vesszük, hogy az összesítésből legalább három
tiszántúli ezred — Sőtér Tamás, Kókai Márton, Pikó Demeter — és az udvari
66 Szentpéteri Imre instrukciója. Bottyán, 1710. november OL G. 15. Caps. G. Fase. 225.
67 Esterházy Dániel Rákóczinak. Kassa. 1710. december 26. Bánkuti: Okmányok. 23. sz.
68 Az hadak teliquartélyra való Dislocatiója. Kisvárda, 1710. november 20. HL Ft. 96. doboz.
Porció kivetésről való informátio. Munkács, 1710. december 9. OL RSzlt. G. 15. 22. cs. 158—159.
fol. ; A kővári praesidium listája. 1710. november 9. Uo. G. 28. V. 2. c. 75. cs. 396—397. iol.
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hadak egy része is hiányzik, holott tudjuk, hogy megjelentek a mustrán, akkor
reálisnak fogadhatjuk el a császáriak azon értesülését, amely a Kisvárda-Kálló
környékén levő ellenség létszámát 7534 főre teszi.69
A szabadságharc utolsó hónapjainak létszámvászonyairól, jelenlegi tudomá
sunk szerint, csak néhány kimutatás maradt fenn. Beleznay János regimentjébe
például a dunántúli katonaság maradványait gyűjtötték össze, többek közit Szá
lai Pál, Somogyi Ferenc és Rótey György katonáit, így az ezred 1711 február
végén jelentős létszámú, összesen 1095 főnyi volt, ami ekkor már különlegesnek
számított. Ezzel szemben Balyka László kapitány hada március elején 320 vi
tézt számlált, de ebből csak 265-en voltak hadrafoghatók. Hasonlóan kevés kato
nát, 266 főt számlált Kun István regimentje. 70
Végül is választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy valójában milyen létszámú
katonaság állt fegyverben a szatmári béke idején? Jelenlegi tudomásunk sze
rint Pálffy János 1711. május 2-án keletkezett levelei közül összesen öt levél
foglalkozott részletesen a majtényi zászlóletétellel. Az Eleonóra rógenskirálynőnek és Savoyai Jenő hercegnek írt beszámolójában szám szerint csak Kassa
őrségének háromezer fős létszámáról adott hírt, viszont Karl Friedrich Schön
born birodalmi kancellárhoz küldött jelentésében megemlítette a Majténynál
hűséget esküdött kurucokat, melyek létszámát tízezer egynéhányszázra becsülte.
Bizalmas barátjának, Csáky Imre püspöknek írt levelében hasonlóan foglalta
össze a Majténynál lezajlottakat : „es ez el mulit Csütörtökön Szatmár és Károly
között levő Majthén nevű Falunál öszve gyűlt fellyéb tíz ezer Lovasnál, az hová
magamis ki rándulván hozzájok, az egész Zászlókat kezeimhez assigmálták...
azon Kurucz hadak három izben Salvet adtak, es actu oszlanak passusaim mel
lett". 71
Pálffy beszámolóiból tehát tudjuk, hogy a majtényi mezőn körülbelül 10—
11 000 kuruc vitéz szúrta a földibe zászlóit. Ekkor Kassa 3 000 főnyinek mondott
őrsége már kapitulált, Munkács, Ungvár, Huszt és Kővár még kuruc kézen volt,
bár az utolsó kettő a békeegyezmény értelmében átadásra került. Munkács
őrségének létszámát Sennyei István kétezerötszáz főnek mondta április vé
gén, de Zay András több katonája és Géczy Gábor vitézei közül kétszázan
még csatlakoztak a védőkhöz. Seninyei közlésének hitelességét látszik alátá
masztani Pálffy május 25-én kelt jelentése is, mely Munkács őrségét 1800 haj
dúból és 500 lovasból állónak mondta, de számos fegyveres nemesi személy is
behúzódott a várba. Ungvár őrségének gerincét 1711 január közepén Bercsé
nyi Miklós testőr- és Győri Nagy János dragonyos ezrede alkotta, de létszámuk
nem haladta meg az ezer főt. A várvédők katonai erejére azonban jellemző
Ebeczki Istvánnak egy február közepén íródott levele, melyben arról panasz
kodott a Fejedelemnek, „az tolvajság bírja az Krajnaságot, kik ellen még ed*
**
69 A Kis Várdában a Hadak által be adott portioknak listája. 1711. január HL Ft. 96. dobo?. ;
FeldzUge XIII. Bd. 430. o.
-,
70 Generalis Mustra Tabella. Beleznay János katonaságáról készült kimutatás. Kölese, 1711'.
február 16. OL P. 396. Kit. AP.AcRA. Lad. Fa.; Balyika László kapitány hadának mustrája.
Szatmár, 1711. március 2. Uo. ; Kun István regimentjének mustrája. 1711. március 28. OL P. 679.
Teleki es. lt. Földvári osztály: 6. es.
71 Pálffy János Franz Schönborn birodalmi kancellárnak. Debrecen, 1711. május 11. HHStA
Mainzer Erzkanzerarchiv. ; Pálffy János Csáky Imrének. Debrecen, 1711. május 2. HHStA
Archívum Csáky. Fasc. 7. Carton 8/b. Nr. 341. 19—20. fol.: Pálffy János Eleonóra régenskirálynőnek. Debrecen, 1711. május 2. Lukinich: A szatmári b é k e . . . 350—353. o.; Pálffy János Savoyai
Jenőnek. Debrecen, 1711. május 2. HHStA KA AFA 1711-5-1.
7
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dig nem állhattunk" .. ,72 Kővár őrsége az előző év novemberében 412 főre rúgotbt, de ismerve a vár méretét, ennél lényegesen nagyobb védőőrséget nem
tudott befogadni. Hasonló nagyságú volt a huszti erősség is, melyet egy régi
kuruc, Móricz István ezredes védett. Közelebbi adataink nincsenek a vár 1711.
évi védőinek létszáma, de a vár egy 1704-ben felvett leltára úgy fogalmazott,
hogy a „Presidium pediglen hun szán, hun százharminc volt". Amennyiben — s
ez valószínűsíthető — Huszt őrségét megerősítették, akkor sem tudott mére
teinél fogva nagyobb őrséget befogadni, mint Kővár. 73
Mindent összevetve úgy véljük, hogy a szatmári béke megkötésének idő
szakában a kuruc haderő összlétszáma a lengyel földre szorult néhány száz fő
nyi katonasággal együtt sem haladta meg a húszezer főt. Ám ez a szám szerint
még mindig jelentős erő már csak árnyéka volt egykori önmagának. A kato
naság legnagyobb része csak azért nem dezertált előbb a kuruc seregből, mi
vel a kedvező béke f eltételekre, s a háborítatlanságot biztosító passusokra várt!
A kérdés tehát végül is az, hogy a demoralizált, rosszul felfegyverzett, bom
lófélben levő kuruc hadsereggel szemben a császári hadak milyen erőt kép
viseltek?
Mint az előzőekben említettük, 1710 februárjában Magyarországon és Er
délyben összesen 49 460 főnyi katonaságot vetett be a császári hadvezetés. Mi
vel az év folyamán további csapaterősítéseket irányítottak az országba, 1711
tavaszán a magyarországi fronton állomásozó erők létszáma 52 000 főre emel
kedett. Ez a létszám azonban nem tartalmazta sem a határőrvidékek rác ka
tonaságát, sem a megyék által kiállított kontingenseket. 7 *
Az többé kevésbé tisztázott, hogy a század első éveiben jelentős számú rác
katonaságot telepítettek le a törökkel határos országrészekben, elsősorban Szla
vóniában és a Duna-Tisza-Maros mentén. Számuk 1703-ban a tiszai határőr
vidéken elérte a 3854 főt, a szlavóniai generalátusban pedig 5673 főre rúgott. 75
Természetesen sok szabad legényt is zsoldba fogadtak, főleg a szabadságharc
kitörése után, akik zömükben a Magyarországra menekült délszláv etnikumból
verbuválódtak. A Győrben, Komáromban és Nagyváradon levő rác milícia lét
száma 1711 elején pedig 500 fő körül mozgott. A különböző források összeve
tése alapján valószínűsíthető, hogy a császári oldalon a kurucok ellen legalább
tízezer fős délszláv etnikumú határőr katonaság harcolt az 1710—1711-es esz
tendő fordulóján.
Sűrű homály fedi viszont azoknak a csapategységeknek a nagyságát, ame
lyeket a császári uralom alá került vármegyék állítottak ki. Valószínűleg in
kább rendészeti feladatokat teljesítettek — erre már Szekfű Gyula is utalt —
72 S e n n y e i I s t v á n R á k ó c z i n a k . 1711. m á r c i u s 13. OL G. 15. C a p s . H. r a s e . 237. 22. es. 30. fol.;
Pálffy J á n o s S a v o y a l J e n ő n e k . Kassa, 1711. m á r c i u s 25. H H S t A AFA U n r u h e n in U n g a r n .
1711 -5-7. ; U n g v á r v á r á n a k AR VIII. k. 381—421. o. ; E b e c z k y I s t v á n R á k ó c z i n a k . Ungvár, 1711.
f e b r u á r 13. OL P . 396. A P . ACRA. Series V. L a d . Fa.
73 A K ő v á r i p r a e s i d i u m listája. 1710. n o v e m b e r 19. OL G. 28. V. 2. c. 75. es. 396—399. fol.
74 Feldzüge, XIII. Bd. 109—110. o.
75 V á r a d , G y ő r és K o m á r o m r á c k a t o n a s á g á r a nézve 1.: G e n e r a l C o m m i s s a r i a t Repartition
1711. j a n u á r 8. H H S t A Hoffinanz U n g a r n . Fase. 462.; Iványi
István:
A tiszai h a t á r ő r v i d é k
1686—1750. B u d a p e s t , 1985. 63. o . : Karl Kasser: F r e i e r B a u e r u n d Soldat. Mie Militarisierung d e r
Agi a r i s c h e n Gesellshaft in d e r C r o a t i s c h - S l a v o n i s c h e n M i l i t ä r g r e n z e 1535—1881. Graz. 1986. 288.
o.; Thaly Kálmán:
A huszti v á r leltárai 1704 és 1706-ból. T ö r t é n e l m i T á r , 1889. 197. o.; Huszt
és K ő v á r a l a p r a j z a i r a n é z v e 1. HHStA KA K a r t e n s a m m l u n g : G r u n d r i s d e r B e r g v e s t u n g Hustin . . .
1724. I. C V. 1-2-260.: B. Nagy Margit: v á r a k , k a s t é l y o k , u d v a r h á z a k , a h o g y a régiek l á t t á k .
XVI—XVII. századi e r d é l y i összeírások. B u d a p e s t . 1973. 122. á b r a : K ő v á r v á r a .
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de vizsgálatuk azért is érdekes, mert a kuruc hadseregből dezertáltak jelentős
része itt tűnt fel újból, erősítve az ellenség fegyveres erejét. Néhány szétszórt
adatból jelenleg arra tudunk következtetni, hogy létszámuk nem elhanyagolj
ható. Révai Zsigmond például arról számolt be Just Ferenc Turócz megyei al
ispánnak, hogy: „Árva vármegye száz gyalogot fog tartani, Liptó vármegye
eötven lovast, száz gyalogot, Trencseny száz lovast száz gyalogot".76
Ha a reguláris császári erők mellett figyelembe vesszük a rác milícia és a
vármegyei katonaság létszámait, akkor talán nem járunk messze az igazság
tól, ha a kurucok ellen harcoló erők összlétszámát, több mint 60 000 főre becsül
jük, melyből mintegy 35—40 000 fő élvonalbeli zsoldoskatonaság.
Bár a Habsburg Birodalom a spanyol örökösödési háború következtében a
kimerülés jeleit mutatta, mégis összehasonlíthatatlanul több anyagi és emberi
erőforrással rendelkezett, mint az egyre kisebb területre szoruló kuruc állam.
Ennek igazolására elég talán idéznünk a császári főcommissariusi hivatal újonctoborzási kimutatását. Ebben a Magyarországon és Erdélyben harcoló egységek
feltöltésére 3757 újoncot szántak. 77 A másik, egyáltalán nem elhanyagolható
utánpótlási forrást a kuruc hadsereg jelentette a császáriak számára, mivel az
1708-tól egyre szaporodó átpártolások és szökések 1710 elejétől tömeges mére
teket öltöttek, s a dezertáltak egy tekintélyes, bár még vizsgálandó hányada
az ellenség erejét szaporította. Például egy 1710. november 20-án felvett tanuvallomási jegyzőkönyv szerint a Krasznáhorkát ostromló Viard tábornoknál
nyolc tiszt és 24 közlegény jelentkezett és lett labanccá. 78
Pálffy János 1710 őszén a bécsi haditanácsnak küldött jelentéseiben több
alkalommal kifejtette csapatainak lehangoló állapotát. A katonák kimerültek,
reményvesztettek, sok a beteg és lázonganak — írta —, az élelmezés pedig igen .»
nehéz.79 Komoly gondot okozott a pestisjárvány terjedése is. Csáky Imrének
arról is beszámolt, hogy a Budán dühöngő pestisjárvány miatt minden érint
kezést megtiltott, s még a budai parancsnokkal, Pfeffershofen tábornokkal is
csak „távulrul" beszélt.
Pálffy jelentéseit az elmúlt évtizedekben sokféleképpen interpretálták. Egye
sek a császári haderő teljes felbomlását vélték kiolvasni belőle, mások tudatos
félrevezetést láttak benne. Véleményünk szerint a zsoldos hadseregekre e kor
ban általánosan jellemző tüneteket regisztrált a császári főparancsnok, mely ke
veredett vélhetően tudatos félrevezetéssel is. Az nem csoda, hogy az országban
jelentős ellátási problémákkal küzdöttek a császáriak, hiszen a kurucok takti
kájukhoz híven elhajtották az állatállományt, elvitték az élelmet, felégették a
falvakat. így a hadszíntérről nem igen lehetett a haderőt élelmezni. Bár né
hány kuruc erősség elfoglalásának alkalmával, mint például Eger esetében,
jelentős élelmiszerkészlet került az ellenség kezére, de a hadak nagyságához
képest ez csak egy csepp volt a tengerben. A hadseregek nagy tömegű után
pótlása ebben a korban csak a folyami szállítás révén volt megoldható. Amenynyiben a csapatok eltávolodtak ettől a köldökzsinórtól, szinte törvényszerűen
felerősödtek az ellátási problémák. Hasonló folyamat zajlott le, akkor, amikor
Pálffy csapatai maguk mögött hagyták a Dunái);, később pedig a Tiszát. Az el76 Révai Z s i g m o n d J u s t h F e r e n c n e k . P o z s o n y , 1710. j ú n i u s 1. H H S t A A r c h i v u m C s á k y , F a s c .
132. Nr. 16.
77 HHStA KA A F A 287. fasc. 1710-10-12. ; 1710-ll-19'/ 2 .
78 T a n u v a l l o m á s i j e g y z ő k ö n y v . 1710. n o v e m b e r 20. OL P . 396. K t . AP.AcRA. 1710. nov. fasc.
1. A. 36.
79 Luklnich : A s z a t m á r i b é k e . . . 18. o.
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látási problémákat csak tetézte, hogy a korai hideg nyomán a folyók hamar
befagytak, s így egyáltalán nem, vagy csak nehezen (tudtak rajtuk utánpótlást
szállítani. Nem csoda tehát, hogy Pálffy 1711 januárjában számos alkalommal
jelentette a Haditanácsnak igen nehéz élelmezési helyzeitét, miután a fát és az
egyéb felszerelést kénytelen parasztszekereken szállítani a csapatok számára. 80
Arra vonatkozóan pedig, hogy a szökéseknek és a pestisnek mennyivel kisebb
hatása volt a császári ősapáitokra, azt szemléletesen mutatja be a következő
táblázat, a Savoyai dragonyos ezred létszámkimutatásai. 81
1709. július 9.
1709. augusztus 16.
1711 február
1711 május

997 fő
871 fő
974 fő
974 fő

997 ló
867 ló
902 ló
895 ló

Természetesen, mivel Pálffy mindenképpen politikai megoldással kívánta
lezárni a háborút, kapóra jöttek számára az utánpótlási gondok, s ezeket né
mileg felnagyítva továbbította is Bécsbe, indokolván a sereg relatív lassú ha
ladását, egyben szorgalmazta a békés megoldást.
A császári csapatok 1710 őszén indított előrenyomulása az év végére átütő
sikereket hozott. November végén kapitulált Eger és Krasznahorka, december
első felében kaput nyitott Eperjes és Bártfa városa. Éppen ezért Georg Löffel
holz tábornok, aki az év elején bevette Lőcse városát, december második felében
Savoyai Jenőnek írott levelében arról tájékoztatta a herceget, hogy egész Er
délyig hatolhatnak és kétségtelen, ha a Tisza bal partján megindulnak, s az
ellenséget egyre szűkebb helyre kergetik, akkor az egész lázadás hamarosan
véget ér.82
Löffelholz tábornok helyzetértékelése, úgy tűnik, igen reális volt, mivel ja
nuár első napjaiban a császári katonaság egyszerre négy irányból lendült táma
dásba. Philip von Hartleben tábornok katonái az ungvári krajnákon keresztül
masíroztak a Berosényiek ősi fészke felé. Pálffy János, hadai élén, szinte kard
csapás nélkül vette birtokba a Tiszántúlt. Stefan Steinville altábornagy, Er
dély katonai parancsnoka egy 3 000 fős hadtestet vezényelt Máramarosba, amely
Máramarosszigetig nyomta vissza Rácz András ezereskapitány hadait és egy
ben utasítást adott Ferdinand von Graven tábornoknak is, hogy a rendelkezé
sére álló erőkkel induljon meg, vonuljon a felkelők ellen és egyesüljön Pálffy- .
val.
Károlyi Sándor értesülései szerint „Pálffyval Kiva, Altham, Monteczelli,
regementyei vadnak, Ebergényivel, valamely gyalog granaitérosok és 300-ig való
labanc. Az német 36 kornyeta. Váradhoz szeredán érkezett Montecucoli, Graven
is bizonyosson az Rabutin fiával. Ugyan Pavlikkal és Jósikával, az aradiak is '
oda fognak érkezni". Károlyi időben látta, hogy a császáriak Debrecen és Vá
rad irányából harapófogóba akarják szorítani a kuruc erők zömét, ezért in
dítványozta a Fejedelemnek, hogy az erdélyi és magyarországi csapatok egye
sülésének megakadályozására intézzenek támadást Erdély irányába. Rákóczi
ezzel szemben inkább a Munkács felé vonuló ellenség megállítását javasolta
80 Pálffy János a haditanácsnak. Szoboszló, 1711. január 9. ; Lukinich : A szatmári béke . . .
222. o.
81 Muster Tabella Prinz Savoyen Dragoner Regiment. HHStA KA AFA 240. fasc. 1709-8-ac. 8. ;
1708-7-ad. 12. 254. fasc: 1711-3-ad. 7.: 1711-5-ad. 11.
-"'
83 Georg Löffelholz Savoyai Jenőnek. Miskolc, 1710. december 21. Feldzüge, XU. Bd. 545. o.
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tábornokának. 83 E tétovázás tovább súlyosbította a minden oldalról körülfo
gott kuruc erők helyzetét Bár Téglás mellett a kuruc lovasok rajtaütöttek
Pálffy előőrsein, aki, mintha csak ezt várta volna, visszahúzódott Debrecenbe,
hiszen a kurucokat nem megverni kívánta, hanem tárgyalásra kényszeríteni.
Várakozásaiban nem is csalatkozott, mert hamarosan kézhez kapta Károlyi
tárgyalási ajánlatát, így 1711. január 13-án nyolc napos fegyverszünetet kö
töttek.
Bercsényinek írott egyik levelében maga a Fejedelem is elismerte, hogy az
ellenség támadása az év elején teljes összeomlással fenyegette a kuruc államot:
„Az is viszont bizonyos, hogy ha minapi kimenetelem alkalmatosságával ezekre
minap ösztönt magam nem adtam volna: már eddig Lengyelországba volnának
a hadak, mert Stainvil három regimenttel útban volt Máramaros felé, Pálfi
öttel Kallóba, Hartleben kettővel — az ungvári Krajnyákon teljes confusióban
hozván hadainkat, — a mint megirám, már Ráthnál volt; főd viz mindenütt
egy lévén: mind a három corpus itit Munkácsnál conjugálta volna magát, s úgy
oszlott volna hadaink persecu ti ójára;". 8 ''
A fegyverszünet megkötése után érdemi hadműveletekre már nem került
sor. A hátralévő hónapok drámai tárgyalásokkal, feszült várakozásokkal teltek.
Pálffy hol zsarolással, hol megnyeréssel kívánta rávenni a kuruc vezetőket
— elsősorban Károlyit és Rákóczit — a béke megkötésére. Korbács és kalács a
taktikája; a fegyverszünetek ismétlődő meghosszabbítása körüli idegtépő hu
zavonáknak, zsarolásoknak is mindig meg volt a maga szerepe. Tehette, hiszen
tudta: a kuruc hadsereg már nem képes komolyabb ellenállásra. Ezért január
végén-közepén követelte Sarkad, majd később Ecsed és Sólyomkő feladását,
amelyek átadását sokan Károlyi olyan „bűnének" rótták fel, amivel jelentősen
gyengítette a kurucok katonai helyzetét. A valóság viszont az, hogy Sarkad
őrsége már az 1710-es esztendő végén a kapitulációról tárgyalt; Sólyomkő és
Szentjób katonaságának kivonását maga a Fejedelem rendelte el, Ecsed kiürí
tése pedig már január első hetében megkezdődött. Egyébként a három vár igen
csekély katonai jelentőséggel bírt. A katonai intézkedésekből 1711 elején vi
lágosan látszik, hogy a Fejedelem már csak néhány erősség, elsősorban Mun
kács védelmére gondolt. Az említett váraikból a hadiszekereket Munkácsra és
Ungvárra vitette, kivéve a szentjóhi várét, mivel a váradi labancok rajtaütöt
tek a muníciót szállító szekereken. 85
A kuruc állam katonai és politikai helyzetét a szabadságharc utolsó hónap
jaiban, a külső tényezők mellett, döntő módon befolyásolta a vitézlő rend ma
gatartása. Ez elsősorban a béke, vagy a további harc kérdésében csúcsosodott
ki. A katonaság, amely a hadi helyzet rosszabbodásával egyre inkább hajlott
a békére, elsősorban a Fejedelemtől várta annak megkötését. 1711 elejére úgy
tűnt, hogy egy igen kedvező megegyezés körvonalai kezdenek kibontakozni.
A tisztikar még bízott a Fejedelemben. Erre utal Károlyi egyik levele, hogy
midőn az új esztendő köszöntésére összehívta haditisztjeit és „az Üj Esztendő
Pohára előtt resolutiomat s mind Irántok való reflexióimét fel tálaiám nekik,
kik is kiáltván mindnyájan resolvalta magokat mind Varban, mind Idegeny
83 K á r o l y i S á n d o r Rákóczihoz. N y í r b a k t a , 1711. j a n u á r 6.; R á k ó c z i Károlyihoz. Munkács, 1711.
j a n u á r 4.; j a n u á r 7. Lukinich:
AR I. o. XII. k. 559., 562—563. o . ; K á r o l y i Sándor Rákóczinak.
N y í r b a k t a , 1711. j a n u á r 6-án délben és j a n u á r 9-én. Bánkuti:
O k m á n y o k . 28-, 33. sz.
84 R á k ó c z i B e r c s é n y i n e k . M u n k á c s , 1711. f e b r u á r 6. AR I. o. III. k. 571. o.
85 S a r k a d v á r h a t ó k a p i t u l á c i ó j á r ó l K á r o l y i R á k ó c z i n a k . Kalló, 1711. j a n u á r 1. Bánkuti:
Ok
m á n y o k . 26. s z . ; B a g o s i László K á r o l y i h o z . Ecsed, 1711. j a n u á r 8. Bánkuti:
Okmányok. 31. sz.
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Országra, Mind Pusztára, Ligetre bujdosni, de eö Isten eöket ugj segéllyé, többé
Német Jobbági nem lesznek".80
A megkezdődött tárgyalások eredményeként a Fejedelem hamarosan talál
kozott Pálffy Jánossal. Ott, a vajai várkastélyban, Rákóczi elvileg elfogadta
a békekötés gondolatát. Erre utal Pálffy János egy magánlevele, amelyben így
örökítette meg a találkozót: „Sok volna leírnom consiquenter öt egész oráigh lett
Dicursusunkat, hanem categhorice megh mondattam Rákóczinak, ugj Károlyi
nak is, hogj szintén bé érik vele ha eö Felsége nékiek kettejeknek fejekre, és
jószágokra nézve tellyes Gratiat adni méltóztatik neis allogallják közöttök, és az
Országhbeliek között lett Szövetségeket, es öszve esküvéseket, mert tapasztalták
eddighis micsoda effectusa vala kemény hiteknek, a' mint Írhatom kgldnek hogy
ha ugjan valamire nem mehetünk, s ellenek indulok azonnal Tisztei zászlótul
fognak hozzám jöni az eö Felsége hivségére, a' mint nagj ob részint tettek is
előttem Insinuatiot". 87
A következő nap Rákóczi hadseregének tisztjei előtt elmondott beszédében
megígérte, hogy a béke ügyén munkálkodik, s bár tudna, de mégsem hoz kül
honi segítséget az országba.88 Rákóczi hamarosan — most már végérvénye
sen — lengyel földre távozott. Ott, nem utolsó sorban Bercsényi hatására, foko
zatosan eltávolodott a békekötés gondolatától, mert nagy reményeket fűzött
a külföldi, elsősorban orosz segítséghez. Mint már említettük, a szabadságharc
befejezésének külpolitikai vetületeit most nem állt szándékunkban elemezni,
hiszen ennek már igencsak bő irodalma van pro és contra érvekkel. 89 Annyit
azonban mindenképpen meg kívánunk jegyezni, hogy a Fejedelem 1710 decem
berétől kezdődően számos forrásból, még magától Bercsényitől is konkrét ér
tesüléseket kapott orosz segítség illuzórikus voltára vonatkozóan. Daniel Péter
1710 december közepén például arról tájékoztatta Rákóczit „hogy lehetetlen
az Muszkának Fölségedet segíteni egyebekkel, hanem intermediatióval, nem
kezdhetvén egyszer s mint el munkáját kit patentatussal másként is kivannya
az Austriai haz az Török ellen az Muszkát megh segíteni." 90
Károlyi Sándor március végén személyesen is felkereste a Fejedelmet,
hogy rávegye a tárgyalásokon való részvételre. A Strijben történt híres, vagy
inkább hírhedt találkozón Rákóczit nem tudta rávenni a hazajövetelre. Ám
az a vád, miszerint Károlyi a „finalis resolutiora", tehát a békeegyezmény elvi
alapjaira letett hűségesküje után újra hűséget esküdött volna a Fejedelemnek,
véleményünk szerint nem állja meg a helyét. 91
A kuruc tisztikar számos tagja kérte a Fejedelmet, jöjjön vissza az országba
és személyesen vezesse a béketárgyalásokat. Miután pedig a szövetkezett ren
dek Magyarországon levő tagjai 1711. április 6-án elfogadták az előzetes béke
terveket, követeket küldtek a Fejedelemhez és a következőképpen vázolták
az ország katonai helyzetét: „De mit cselekedjünk? Világosan látja a fejedelem,
86 Károlyi Rákóczinak. Embelyi liget, 1711. január 2. Lukinich : AR I. o. XII. k. 557.
87 Pálffy Csáky Imrének. Debreeen, 1711. február 4. HHStA Archívum Csáki, Fasc. 7. Carton
9/b. Nr. 341. 17—18. fol.
88 Pulay: i. m. 260. o.
89 Erre nézve 1.: Benda Kálmán és az általános külpolitikai helyzet.; és Köpeczi Béla: Az
orosz segítség reménye és a szatmári béke. In: A Rákóczi szabadságharc vitás kérdései;
Ŕ. Várkonyi Agnes: „Ad pacem universalem" A szatmári béke előzményeiről. Sz 1980/2. sz.
90 Dániel Petçr levele Rákóczinak. Jassy, 1710. december 14. OL G. 15. RSzlt. Caps. 6. 20. es.
Fasc. 225. 18—21. fol.
91 A problémára a figyelmet először Bánkuti Imre hívta fel. Bánkuti : Szatmári b é k e . . .
156. o. V/l. sz. jegyzet.
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mi is mindnyájan, hogy egybevetvén és megfontolván, ami és az ellenség ere
jét, nem vagyunk oly állapodba helyeztetvén, hagy harchot állhassunk és a f.
császár erejét megverhessük". 92 Tömör, ám mégis reális értékelés!
Amint a korabeli forrásokból is kiviláglik, a rosszul felfegyverzett, csökkenő
létszámú, demoralizált kuruc hadsereg nem volt képes ellenállást kifejteni a
háromszoros túlerővel rendelkező császári hadsereggel szemben, mely korá
nak egyik élvonalbeli hadereje volt. Ennek ellenére a történelmi véletlenek
összjátéka folytán — s a magyar történelem szerencséjére — a császári admi
nisztráción belül éppen akkor kerekedett felül a békés megoldásra hajló irány
zat, amikor a kuruc hadsereg katonailag és morálisan a felbomlás jeleit mu
tatta. Jelen tanulmányunkban nem kívánjuk elemezni a szatmári béke jelen
tőségét és hatásait, pozitív és negatív oldalait, csupán annyit kívánunk meg
jegyezni, hogy a katonai helyzethez képest Pálffy és Károlyi között igen elő
nyös béke jött létre a kuruc fél számára. Másképpen fogalmazva: a császári
főparancsnok lényegében békét kötött a már meghódított országgal.
Rákóczinak a végsőkig való kitartásba vetett hite nélkülözte a reális ala
pokat. Várai nem is annyira az ellenség erejétől, hanem a katonaság lázadása,
demoralizálódása, vagy békevágya miatt estek el. Rákóczi nem volt katona —
nem is katonaként szemlélte a világot. Elvont, makacs küldetéstudattal rendel
kezett, mely sokszor nélkülözte a földi realitásokat ; erkölcsi és -lelki tisztaságát
minden áron meg kívánta őrizni, de tragikuma abban rejlik, hogy ez nem poli
tikai, de még inkább nem katonai kategória !

István

Czigány

THE MILITARY SITUATION OF THE KURUTS STATE
AND THE PEACE OF SZATMÁR
Summary
The estimation of the Peace of Szatmár in 1711 and that of the military situation/
of the Kuruts army at the end of Rákóczi's War of Liberation has always been a
neuralgic point in the Hungarian historiography. The qualification, armament and
command of the imperial army had surpassed those of Prince Rákóczi's Kuruts
troops by far. The imperial army was three times superior in strength and two
thirds of the army was composed by first rate mercenary troops. On the field of
reinforcement the imperial army was in a more favourable situation with all the
material and human resources of the Hapsburg Empire, while the Kuruts units
were driven back to only four counties of North-Ea9tern Hungary. The number of
the Kuruts possibly reached the 20 000 in the fortresses, on the field and in Poland,
however they were so demoralized that they could hardly defend even the fortres
ses. The peace treaty of Szatmár was more favourable for the Kuruts than it could
be on the basis of their military situation.

92 Pulay: i. m. 3S2. o.
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István

Czigány

LA SITUATION MILITAIRE DE L'ÉTAT KOUROUTZ
ET LA PAIX DE SZATMÁR
Résumé
Le jugement de la paix de Szatmár et l'estimation de la situation de l'armée
kouroutz à la fin de la guerre de l'indépendance sont des points névralgiques de
l'histoire hongroise. La qualification, l'armement et la direction de l'armée impériale
dépassaient beaucoup les paramètres pareils de l'armée kouroutz, dirigée par Ferenc
II. Rákóczi. L'armée impériale était trois fois plus forte, et presque les deux tiers
de l'armée se composaient des unités mercenaires de premier rang. Leur situation
logistique était beaucoup plus avantageuse, ils possédaient les sources de force
matérielles et humaines de l'empire Habsbourg, pendant que les kouroutzs étaient
repoussés dans quatre départements du Nord de Hongrie. Dans les châteaux, aux
champs et en Pologne il y avait encore à peu près 20 mille soldats kouroutzs, mais
ils étaient tellement démoralisés qu'ils n'étaient utilisables même pas dans la défense
des châteaux. Finalement à Szatmár, un trait de paix a été signé, très favorable
aux kouroutzs, que leur situation militaire ne soutenait pas du tout.

István

Czigány

DIE MILITÄRISCHE LAGE DES KURUTZENSTAATES
UND DER FRIEDEN VON SATHMAR
Resümee
In der ungarischen Geschischtswissenschaft stellt nicht nur die Einschätzung des
Friedens von Sathmar, sondern auch die Beurteilung der militärischen Lage der
Kurutzentruppen am Ende des Freiheitskrieges einen auch heute noch neuralgischen
Punkt dar. Die Ausbildung, Bewaffnung und Führung der kaiserlichen Armee
übetrafen weit die gleichen Parameter der von Ferenc Rákóczi II. geführten
Kurutzentruppen. Die kaiserlichen Streitkräfte waren stärkemäßig von einer
mehr als dreifachen Überlegenheit und die Soldaten bestanden zu beinahe
zwei Dritteln aus erstrangigen Söldnereinheiten. Sie befanden sich auch hinsichtlich
des Nachschubs in einer viel günstigeren Situation: Als Rückhalt hatten sie die
ganzen materiellen und menschlichen Ressourcen des Habsburger Reiches, während
die Kurutzen eigentlich in vier Komitate von Nordostungarn zurückgedrängt waren.
Obwohl sich die Zahl der Kurutzen in den Festungen, auf dem „Felde" und auf
polnischem Boden noch auf fast zwanzigtausend belief, konnten sie wegen ihrer
Demoralisierung nicht einmal zur Verteidigung der Burgen verwendet werden. In
Sathmar wurde schließlich ein vorteilhaftes Friedensabkommen unterzeichnet, das
durch die militärische Lage der Kurutzen keinesfalls begründet war.
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Иштван Цигань
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВА КУРУЦЕВ
И САТМАРСКИЙ МИР
Резюме
До сегодняшнего дня невралгической точкой венгерской исторической науки
остается не только оценка сатмарского мира, но и суждение о военном положении
войск куруцев в конце освободительной борьбы. Выучка императорской армии, её
военное снаряжение и управление далеко превосходили аналогичные параметры
войск куруцев, возглавляемых Ракоци II. Императорские вооруженные силы имели
более, чем трехкратное превосходство сил, и примерно две трети императорской
армии составляли первостепенные наемные части. Императорская армия находилась
в гораздо более выгодном положении с точки зрения пополнения, в своем тылу они
располагали материальными и людскими резервами империи Габсбургов, в то время,
как куруцы были зажаты по существу в четырех комитатах Северо—Восточной Венг
рии. Хотя в крепостях, на поле боя и на польской земле число куруцев достигало
примерно двадцать тысяч человек, но по причине их морального разложения куру-/
цев невозможно было использовать для защиты крепостей. В конце концов в Сатмаре было заключено такое благоприятное для куруцев соглашение о мире, которое
для них никак не было обосновано их военным положением.

KÖZLEMÉNYEK
TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ

A HATVANI—TURAI CSATA
(1594. MÁJUS 1.)
A15 éves háború (1593—1606) során vívott turai összecsapásnak kevés
figyelmet szentel a magyar történetírás, önálló tanulmány eddig még nem
készült a csatáról, csak röviden, utalásszerűén foglalkoztak ezzel az esemény
nyel. 1 Némiképpen magyarázatot adhat erre az a körülmény, hogy a csatában
nem főerők kerültek egymással szembe, s az összecsapásnak igazán komoly ki
hatásai, következményei sem voltak. A hatvani—'turai ütközethez hasonló mé
retű és jelentőségű volt a klasszikus várháborúk időszakában a szegedi—do
rozsmai (1552. március 1.), illetve a palásti (1552. augusztus 9—10.) csata. Az
első csatában kb. 4—5 ezres, a második csatában kb. 9—10 ezres nagyságrendű
seregek mérték össze erejüket, mindkét esetben Ali budai pasa hada kerekedett
felül az Áldana, illetve Teuffel vezette királyi csapatokkal szemben. Időben
jóval közelebbi a már a 15 éves háború keretein belül megvívott pákozdi csata
(1593. november 3.), amelyet azonban a hadtörténetírás jelentősebb összecsa
pásnak tekint.
Szinán nagyvezír nagyszabású koncepcióval indította meg a háborút — amely
később a hosszú vagy 15 éves háború elnevezést kapta — 1593 nyarán. Terv
be vette egész Magyarország meghódítását, távolabbi célként gondolt Bécs és
Prága elfoglalására is. A fő stratégiai csapás útvonalából kieső területeknek (pl.
a Felvidék) önkéntes behódolás esetén Erdélyhez hasonló státust helyezett kilá
tásba. 2 A kimerítő, elhúzódó perzsa háború (1578—1590) után bizonyosan rö
vid, gyors eredményt hozó háborút remélt a nagyvezír. Mivel a hadjáratot ké
sőn (1539. július végén) indította meg, csak október elejére érkezett meg a
magyarországi hadszíntérre. A Kászim napjáig (október 26.) még egy hóna
pot sem kitevő hadműveleti idő alatt csak két kisebb dunántúli vár, Veszprém
és Palota bevétele sikerült, Tata ostromát viszont már a következő évre kel
lett halasztani. Még a nagyvezír megérkezése előtt fia, Mehmed pasa elfoglalta
a horvátországi Sziszeik várát, amely alatt Haszán boszniai pasa a háborút ki
robbantó vereséget elszenvedte (1593. június 22.). Szinán téli szállásra való tá
vozása után a császári-királyi sereg ellentámadásba lendült. Ostrom alá vette
1 Horváth Mihály: Magyarország története. 3. k. Pest, 1861. 326. o.; Rónai Horváth Jenő: Ma
gyar hadi krónika. 2. rész. Bp., 1897. 116. o. ; Sörös Pongrácz: Ghimesi Forgách Simon báró.
Századok, 1899. 716—717. o. ; Iorga, N. : Geschichte des Osmanisches Reiches. Bd. III. Gotha,
1908. 300. o.; Kárpáthy-Kravjánszky
Mór: Vác és Hatvan a hosszú török háború idejében. Klny.
a Jászóvári Premontrei Kanonokrend gödöllői gimnáziumának 1935/6. évi Értesítőjéből. Bp.,
1936. 4. o.; Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 14. rész. Bp., 1940. 118—119. o.;
Magyarország hadtörténete I. (Főszerk. : Liptai Ervin, szerk. : Borús József) Bp., 1984. 592. o.
(kronológiai rész) ; Magyarország története tíz kötetben, ni/1—2. 1526—1686. (Főszerk. : Pach
Zsigmond Pál, szerk.: R. Várkonyi Agnes) Bp., 1985. 659. o. (Sinkovics István), 1672. o. (krono
lógiai rész — Pétgr Katalin); Tóth Sándor: A tizenötéves háború (1593—1606). In: Fejezetek a
régebbi magyar történelemből. (Szerk.: Makk Ferenc) Bp., 1985. 163. o.; Csorba Csaba: VégGyula várának históriája. Bp., 1985. 155. o.; Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme. Rá
kóczi Zsigmond. Bp., 1987. 108. o.: Nagy László: Az erős fekete bég. Nádasdy Ferenc. Bp., 1987.
181. o.
2 Tóth Sándor László: Szinán nagyvezér tervei 1593—94-ben. Hadtörténelmi Közlemények
(a
továbbiakban: HK) 1982. 166—173. o.
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Székesfehérvárat, s bár nem tudta bevenni, Haszán budai pasa felmentő sere
gére Pákozdnál nagy vereségeit mért. A szokatlanul enyhe őszi és téli időjá
rást kihasználva a felvidéki csapatok visszafoglalták Füleket és még néhány
kisebb várait Felső-Magyarországon. 1593 végére a háború előtti status quo
némileg megváltozott; az Észak-Dunántúlon a török, a Felvidéken a császári
királyi erők nyomultak előre? A következő hadjárati év nagy kérdése az volt
hogy vajon a hamarabb beérkező Habsburg, vagy pedig a döntő támadásra
készülő és várhatóan nagy erőkkel felvonuló oszmán seregeknek sikerül-e az
áttörés.
A Habsburg-haditerv kidolgozásában Prépostváry Bálint egri kapitánynak
volt döntő szerepe. A jó stratégiai érzékkel rendelkező Prépostváry 1594. ja
nuár 24-én olyan javaslatot juttatott el Mátyás főherceghez, hogy a végházak
és folyóvizek környékének pusztítása után főerőkkel vegye ostrom alá Eszter
gomot, a kelet-magyarországi csapatokat pedig Hatvan ellen küldje. A terv
szerint e két had a továbbiakban Buda, illetve Pest bevételét kísérelné meg
Szinán nagyvezír várhatóan kései megérkezése előtt. A Győrött tartott hadi
tanács elfogadta a javaslatot/ 1 Istvánffy szerint a haditanácson Hardegg és má
sok Veszprém és Palota visszafoglalása mellett szólaltaik fel. Pálffy Miklós elle
nezte ez utóbbi tervet, s a téli hadjáratból kimaradt Nógrád megtámadását in
dítványozta. Azzal indokolta álláspontját, hogy Buda elleni akció esetén a fel
ső-magyarországi hadak ideális gyülekezőhelye lehetne Nógrád. Pálffy javasla
tát elfogadta a főparancsnok, Mátyás főherceg.5
Végeredményben az 1594. évi császári hadműveleti terv három sereggel és
három támadási iránnyal számolt. Mátyás főherceg délre, Horvátországba küld
te öccsét, Miksa főherceget és mellé rendelte Erdődy Tamás horvát bánt és
Zrínyi György Balaton—Drávaközi főkapitányt. E hadcsoport cé^a Petrinja és
Sziszek visszafoglalása, a horvátországi török hódítások visszaszerzése volt.
Északon, ahogy már említettük, két sereg működését tervezték. A fősereg Má
tyás fővezérlete alatt Esztergomot, a felső-magyarországi had pedig Tieffenbach vezetésével Hatvant támadta meg. A császári-királyi hadvezetés szándé
kosan osztotta meg erőit, a keleti (Tieffenbach), illetve déli (Miksa) irányú tá
madások lekötötték a helyi török erőket, s így a főcsapás irányába eső Eszter
gom csak Szinán nagyvezír felmentő seregében reménykedhetett. A Száva—
Dráva vonal és a Felvidék a török stratégiában is másodlagos jelentőségű volt,
a támadás fő iránya a Duna vonal, illetve Észak-Dunántúl (Tata, Győr, Ko
márom) érintésével Bécs felé mutatott. A fő kérdés az volt, hogy Esztergom
és Hatvan vajon tudja-e magát tartani a török főerők beérkezéséig, vagy eset
leg sor kerül még a Prépostváry-féle terv értelmében Buda és Pest ostromára
is. Ez egyaránt múlott az időbeli paramétereken (mikor kezdik el a királyi
csapatok a két vár ostromát, s mikor érkezik meg Szinán pasa a felmentő se
reggel), illetve az ostromlók és a várvédők felkészültségén,
hozzáállásán.
Az 1594. évi hadjáratot Pálffy Miklós bányavárosi főkapitány, Mátyás fő
herceg helyettese indította meg, aki kb. 21 ezer főre tehető sereggel március
7-én ostrom alá vette Nógrádot. Mehmed bég 800 emberrel védte a várat, de
3 Az 1593. évi hadieseményekre l. pl. Magyarország hadtörténete I. 212. o. (Marosi Endre írta) ;
Tóth S. L.: A török haditevékenység akciórádiusza a 15 éves háborúban. HK 1985. 764—765. o.
4 Magyarország hadtörténete I. 213. o.
5 Istvánffy Miklós : Magyarország története 1490—1606. 1—II. (Ford. : Vidovich György) Deb
recen, 1867—1868. (a továbbiakban: Istvánffy) 694. o.
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erős lövetés után már március 10-én feladta azt.6 Pálffy akciója részint folytatta
az 1593 novemberi-decemberi felvidéki hadjáratot, részint pedig előkészítet
te Hatvan ostromát. Hasonló jellegű vállalkozásba kezdett Zrínyi György is a
Dél-Dunántúlon, aki székhelyéről, Kanizsáról kiindulva kisebb sereggel már
cius 22-én megtámadta Berzencét. A török őrség kimenekült a várból; hason
lóan tettek Csurgó védői is. Babócsa tervezett ostromára azonban már nem
került sor; a törökök a hidakat mindenütt lerombolták, az áradások, olvadások
lehetetlenné tették a sereg továbbnyomulását. így Zrínyi a két elfoglalt vár
lerombolása után visszatért Kanizsára. 7
A keleti és déli „diverziós csoport" támadásait előkészítő vállalkozások tehát
sikeresek voltak. A folytatás jóval nehézkesebben alakult. Tieffenbach Hatvant
támadó csapatai április utolsó harmadában, Mátyás főherceg Esztergom ellen
vonuló serege május első hetében, Miksa főherceg horvátországi hadai pedig
csak július utolsó harmadában kezdték meg működésüket. Az eltérő időpon
tokból kitűnően — legalábbis a megvalósítást illetően — nem beszélhetünk egy
idejű akciókról.
A három csoportosítás közül céljait, erejét tekintve talán Miksa főhercegé
volt a legjelentéktelenebb. A horvát bán vezetésével kb. 16 ezer fő vonult július
22-én Petrinja vára alá. Augusztus elején Miksa főherceg is megérkezett a tá
borba. A hősiesen védekező Rusztán bég végül felgyújtotta a kilátástalan hely
zetbe került várat, s a megmaradt őrséggel elmenekült. Erre a hírre a sziszeki
török őrség is elhagyta a várat. Petrin j án, Sziszeken kívül császári kézre került
még Rasztovicza és Gora is.8 A horvátországi sereg tehát eredményesen tevé
kenykedett, bár meg kell jegyezni azt, hogy az elfoglalt várak nem számítot
tak erősnek.
A Mátyás főherceg vezette főerők Esztergomot vették ostrom alá. A császárikirályi erők létszámát legalább 35—40 ezer főre tehetjük, míg az Isza bég ren
delkezésére álló őrség létszáma 3 ezer fő körül lehetett. 9 Az ostrom kezdetét
május 4-ére datálhatjuk, 10 s hosszú lövetés, valamint több sikertelen roham (má
jus 14., május 19., május 22.) után a közeledő török felmentő sereg elől június
29-én vonult vissza Mátyás főherceg. Az 56 napig tartó ostrom kudarcának okai
között említhetjük a nagyszámú török védősereg hősies kitartását, az ostromló
császári-királyi sereg hadvezetésének hibáit (nem tudott a táborban fegyel
met tartani, előkészítetlen rohamokat intézett a vár ellen, a teljes körülzárást
6 Az ostromra és az említett időpontra 1. Illésházy István nádor följegyzései 1592—1603. (Közli
Kazinczy Gábor) Magyar történelmi emlékek. Második osztály: írók. 7. k. Pest, 1863 (a tvábbiakban: Illésházy) 8. o. ; Eckhardt Sándor: Két vitéz nemesúr, Telegdy Pál és János levelezése
a XVI. század végéről. Bp., 1944. (a továbbiakban: Eckhardt) 50. o. (március 12-i levél); 1. még
Török történetírók III. k. 1566—1659. (Ford.: Karácson Imre) Bp., 1916. 212—213. o. (a vonatkozó
rész Kjátib Cselebi Fezlikéjéből való — a továbbiakban : Kjátib Cselebi) : Bánlaky, i. m. 117—118.
o. : Magyarország hadtörténete I. 213. o. ; március 21—25 közötti ostromról tudósít Istvánffy,
695—697. o. : v. ö. még Hónai Horváth, i. m. 115. o. ; február 27-re tette elestét Kozics László:
Győr vára 1594-től 1598-ig. HK 1891. 496. o.
7 Istvánffy, 697—698. o.; Illésházy, 8. o.; Segesd és Babocsa elestét is említi Bánlaky: i. m.
118. o.
S Istvánffy, 705—707. o.; Ortelius, Hieronymus: Chronológia. Nürnberg, 1604 (a továbbiakban:
Ortelius). 150. o.; Bánlaky: i. m. 132. o.9 A katonák számát egy kimutatás 33 757 főre tette, 1. Hurmuzaki, Eudoxiu: Documente privitore la istoria Romanilor. volumul III. partea II. 1576—1600. Bucuresti, 1888. 482—483. o. ; 35
ezer főt említett Illésházy, 9. o. ; 35—50 ezer főre tette a Magyarország hadtörténete I. 213. o. ; 50
ezer főről írt Istvánffy, 699. o. ; Bánlaky: i. m. 119. o. ; 3 ezer fős török védőseregre 1. Magyar
ország hadtörténete I. 213. o. ; az ostrom során összesen 5 ezer katona védte Esztergomot, 1.
Csorba Cs.: Esztergom hadi krónikája. Bp., é. n. 138. o.
10 Illésházy, 9. o.: 1. még Magyarország hadtörténete I. 213. o.; Csorba Cs.: Esztergom...
i. m. 138. o.: május 7-re tette Istvánffy, 699. o.; Rónai Horváth: i. m. 117. o. ; április 27-re da
tálta Bánlaky: i. m. 121. o.
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sem tudta biztosítani, így az őrség erősítést kapott stb.), s nem utolsó sorban
azt a tényt, hogy Szinán nagyvezír serege szokatlanul korán, július elején már
a magyarországi hadszíntérre érkezett."
A Miksa és Mátyás főhercegek vezette csapatok működésének felvázolása
után a Hatvant megtámadó sereg tevékenységét vizsgáljuk. E csoportosítás ve
zetője Christoph von Tieffenbach generális, kassai főkapitány — az előző évi
felvidéki hadjárat vezertője — volt, aki Nógrád bevétele után felvetette Szol
nok megszállásának gondolatát. Elképzelésével azonban magára maradt, így a
haditervnek és Mátyás főherceg utasításának megfelelően Hatvant vette ost
rom alá. A kassai főkapitány megérkezésének időpontja bizonytalan. Istvánffy
szerint Tieffenbach Esztergom megtámadása előtt három nappal szállta meg
a Buda és Eger közt félúton fekvő Hatvant. 1 - E datálásnak ellentmond az, hogy
Istvánffy május 7-re tette Esztergom megszállását, így Hatvan esetében má
jus 4-re kellene gondolnunk. Tudjuk azonban azt, hogy május l-jén már a tö
rök felmentő erőkkel vívtak Túránál csatát, így Hatvan ostromának még ápri
lis vége előtt el kellett kezdődnie, hogy híre eljusson Budára és a török fel
mentő csapatok is össze tudjanak gyűlni. Isolano szerint Esztergom ostromával
,,egy időben vagy talán még valamivel előbb" vonult Hatvan alá a kassai fő
kapitány. I:{ Kjátib Cselebi török történetíró azt állítja, hogy Dsemázi ül-akhir
hónapban kezdődött a vár ostroma, ami április 20-a előtti időpontra enged kö
vetkeztetni.'' l Ortelius április 6-ra tette Hatvan körülzárását, április 20-ra a tö
rök felmentő sereg Hatvanhoz való megérkezését és letáborozását, április 2 l-re
pedig a turai csatát.1"' Ortelius kronológiája itt tíz napot késik vagy téved — ez
közel áll a Juliánus és a Gergely naptár közti 11 napos eltéréshez — így ha áp
rilis 6-hoz is tíz napot adunk, április 16-ra tehetjük Hatvan megszállásának
kezdetét. Kjátib Cselebi idézett tudósításán kívül megerősíti következtetésün
ket Thuanus, aki április 16-ra datálta Tieffenbach táborverését a Zagyvánál."'
Meg kell jegyeznünk azt is, hogy április 16. körül még csak Tieffenbach érkez
hetett meg a várhoz egy kisebb sereggel. A hozzá csatlakozó felvidéki nemesi
hadak gyülekezése lassabban mehetett végbe. Telegdy Pál leveleiből tudjuk,
hogy április 6-án Muhinál gyülekeztek és hosszú ideig Ónod közelében tábo
roztak.17 Május 5-i levele szerint „egy hete múlott, hogy Hatvant megszállot
ták". 18 Ez április 28. körüli időpontot sejtet. Ekkorra érhettek Hatvan alá a
nemesi hadak, a vár körülzárása teljessé vált.
A magaslaton épült hatvani várat a Zagyva folyó két ága vette körül; e két
ágat árokkal kötötték össze, így teljesen víz övezte az erősséget. Az Arszlán
bég vezette őrség létszámát pontosan nem tudjuk. A török azt híresztelte, hogy
3 ezer fő védi a várat; Telegdy 1500 főre becsülte az őrséget.1" Mivel Hatvan
11 E s z t e r g o m o s t r o m á r a 1. Bánlaky:
i. m. 119—121. o.; Csorba Cs.: E s z t e r g o m . . . i. m. 137—143.
o. ; Magyarország
hadtörténete
I. 213—214. o.
12 Istvánffy,
703. o.
13 Benda Kálmán:
G i o v a n n i M a r c o Isolano gróf ezredes feljegyzései a m a g y a r o r s z á g i t ö r ö k
h á b o r ú r ó l 1594—1602. H K 1983. 653. o.
14 Kjátib Cselebi, 215. o.
15 Ortelius, 219—220. o.
16 Thuanus,
Iacobus Augustus:
H i s t o r i a r u m sui t e m p o r i s . T o m u s 5. (1589—1600) Coloniae 1630
(MTAK) (a t o v á b b i a k b a n : Thuanus)
460. o.
17 Eckhardt, 52—57. o.
18 T e l e g d y m á j u s 5-i levelére 1. Eckhardt,
57—62. o. ; 1. m é g Sinkovics
István
(szerk.) : M a 
g y a r t ö r t é n e t i s z ö v e g g y ű j t e m é n y I I I . (1526—1790). Bp., 1968. 201—204. o.; Régi M a g y a r L e v e l e s t á r
(XVI—XVII. s z á z a d ) . I—II. (Sajtó alá r e n d e z t e : Hargittay Emil) Bp., 1981. (a t o v á b b i a k b a n : RML)
281—285. o.
19 Kárpáthy-Kravjánszky
: i. m. 5. o.; RML 286. o.
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erősségben Nógrád és Esztergom között helyezhető el, elfogadható ez a becslés.
Tieffenbach seregének létszámával kapcsolatban eltérő adatok szerepelnek a
forrásokban. Illésházy szerint a 8 ezer főből álló királyi sereg, továbbá a fejen
ként felkelő magyar urak és nemesek vették ostrom alá a várat. 20 Istvánffy
is említi a felső-magyarországi nemességet, valamint a szatmári, kallói, tokaji,
szendrői, kassai és egyéb várak zsoldoshadait, de létszámot nem ad meg. 21 Rótta
tudósítása szerint Tieffenbach 8 ezer katonával érkezett meg Kassáról Hatvan
hoz.22 Ortelius 20 ezer lovasról és gyalogosról emlékezett meg.2:í A történeti iro
dalomban Kárpáthy-Kravjánszky 14—15 ezerre, Bánlaky József pedig 20 ezer
főre becsülte a kassai főkapitány hadát.2'1 Adataink alapján azt tételezhetjük
fel, hogy kb. 8 ezer főt tett ki a reguláris zsoldos katonaság. Köztük lehetett az
a 2 ezer német gyalogos is, akikről Telegdy említi meg április 6-i levelében, hogy
Eperjesről várják őket a táborba. 25 Egyértelműnek tűnik az is, hogy Tieffen
bach a kassai főkapitánysághoz tartozó várakból kivonta a katonaság jelentős
részét és Hatvan ostromára vezette őket. E zsoldos, jelentős részben végvári
komponens nagyobb része ostromra alkalmas gyalogos lehetett. Tieffenbach
hadának másik részét a felvidéki előkelők csapatai és a vármegyék nemesi fel
keléséből származó csapatok alkották. E komponens nagyságát nem ismerjük,
feltehetőleg megközelíthette, esetleg meg is haladhatta a zsoldosok létszámát.
A nemesi kontingens egyértelműen a lovassági elemet képviselte, összességében
Tieffenbach serege elérhette a 15 ezer főt.
Hatvan ostroma április végi teljes körülzárásától számítva is meglehetősen
nehézkesen folyt. Istvánffy beszámolt Hatvan lövetéséről, ezt megerősíti Te
legdy is, aki szerint „távoli föld lövöldöztek be a várasba és várába". 2 " Az ágyú
zás minden bizonnyal komolyabb károkat is okozhatott volna, ha a falakat
jobban meg tudják közelíteni. Kjátib Cselebi megemlíti, hogy „Hatvan népe
is harcolásra alkalmas emberekből állott, s vitézül forgolódva egy ágyúval mind
járt eleinte az ellenség soraiból sokat elpusztítottak". 27 A várositrom tehát mind
két fél számára nehézségekkel járhatott. Arszlán bég segítségért küldött Bu
dára, ugyanígy erősítést kért Tieffenbach Mátyás főhercegtől, aki négy né
met zászlóaljait útnak is indított. Minthogy Hatvan nem számított igazán erős
várnak, a kassai főkapitány okkal remélhette, hogy az erősítés megérkezése
után be tudja venni. Telegdy szerint be akarták várni a török felmentő sere
get, azért nem fogtak hozzá, hogy megvegyék a várat. 28 Tieffenbach azonban
nem annyira a török felmentő sereg miatt nem kísérelte meg hamarabb Hat
van bevételét, hanem sokkal inkább azért, mert hosszabb időt igényelt a ro
hamra alkalmas rés lövetése, illetve kevesellte a rohamnál elengedhetetlenül
szükséges gyalogság létszámát is. Hatvantól azonban hosszú ideig tantó ellen
állást a török* hadvezetés sem remélt, ezért kísérletet tett felmentésére.
A török történetírók szerint egyszerre folyt Esztergom és Hatvan ostroma,
s a vezérek úgy döntöttek, hogy a hatvani keresztény tábor ellen vonulnak a
vár felmentése céljából. Pecsevi úgy fogalmaz, „előnyösebbnek tartották, hogy
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Illésházy,
11. o.
Istvánffy,
703. o.
Hurmuzqki:
i. m. 481. o.
Ortelius, 219. o.
Kárpáthy-Kravjánszky:
1. m . 4. o.; Bánlaky:
i. m . 118. o.
Eckhardt,
53. o.
Istvánffy,
703. o.; RML 281. o.
Kjátib Cselebi, 215. o.
Istvánffy,
703. o. ; Kjátib Cselebi, 215. o. ; RML 281. o.
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az esztergomi tábor helyett a hatvani tábor ellen forduljanak". Kjátib Cselebi
szerint „előbbrevalónak tartották, hogy Hatvan segítségére menjenek". 29 Ist
vánffy azzal magyarázza a török döntést, hogy a budai pasa és a beglerbég
úgy érezte, Esztergom megsegítésére gyengék. Rótta hasonlóképpen azt állít
ja, a török vezéreik nem érezték magukat elég erősnek arra, hogy megtámad
ják a Komáromnál állomásozó és Esztergom megtámadására készülő Mátyás
főherceg hadát. 30 Mivel Hatvan ostroma már folyt, Esztergomé viszont még
nem kezdődött el, a török vezérek joggal vélhették, hogy fel tudják menteni
Hatvant, utána pedig időben visszatérhetnek Budára. Esztergom felmentését
illetően Szinán nagyvezír seregében reménykedhettek, illetőleg erősítéseket
küldhettek a Dunán keresztül az ostromlott várnak.
Szinánpasazáde Mehmed ruméliai beglerbég és apja távollétében magyar
országi szerdár (fővezér) és Mehmedpasazáde Kaszán budai pasa 31 április 28^án
indultak el sebtében összegyűjtött csapataikkal Budáról. A török had létszá
mával kapcsolatban is különböző adatokkal találkozunk a forrásokban. Ist
vánffy mértéktartó módon 10 ezer gyalogosra és lovasra becsülte a török fel
mentő sereget, ez a szám szerepel Tieffenbach Rudolf császárhoz írott május
1-jei jelentésében is. Telegdy, Rótta és Ortelius 12 ezer főről tett említést. Tief
fenbach Mátyás főherceghez írott május 4-4 levelében és Thuanusnál már 13
ezer fős itörök sereggel találkozunk. Szamosközy István 15 ezer törökről em
lékezett meg, ugyanez a számadat fordul elő a Türkische und Ungarische Chronica-ban is. Szepsi Laczkó Máté már 20 ezer főről írt, Illésházy pedig erős túl
zással 32 ezerre tette az oszmán hadat. 32 A történeti irodalomban Rónai Hor
váth Jenő és Bánlaky József Istvánffy 10 ezres adatát fogadták el, KárpáthyKravjánszky Mór pedig 20 ezres létszámot említett. 33 A mértékadó forrásada
tok alapján arra következtethetünk, hogy a jobbára helyi török várőrségekből
összeszedett segélyhad 10—13 ezer katonából állhatott. Ügy tűnik tehát, hogy
Tieffenbach seregével legfeljebb azonos nagyságú és erejű volt a török fel
mentő had, de igazi túlerővel egyik fél sem rendelkezett. A török csapatok túl
nyomó része lovas volt, gyalogos Telegdy szerint száz sem volt. Ha ezt az állítást
— bár az előző évi pákozdd csatában a janicsárokat valóban súlyos veszteség
érte — némiképp túlzásnak is tartjuk, a gyalogos—lovas arány a császári-kirá
lyi had esetében kétségtelenül kiegyensúlyozottabb képet mutat.
Nagyjából ismerjük a török sereg összetevőit is. Telegdy szerint a beglerbég
és a budai pasa csapatain kívül halt vagy hét bég alakulatai és a temesvári had
alkotta a felmentő sereget. Rótta megemlíti a ruméliai beglerbéget, a budai
és a temesvári pasákat. Rajtuk kívül szól még a gyulai bég és két másik bég
29 Pecsevi Ibrahim tarlkhjából, in : Török történetírók III. (a továbbiakban : Pecsevi) 103. o. ;
Kjátib Cselebi, 215. o.
30 Istvánffy, 703. o. ; Hurmuzaki: i. m. 481. o.
31 A két nagyvezéri funkcióira, pályafutására 1. Gévay Antal: A budai pasák. Bécs. 1841.
16—17. o.
32 Istvánffy,
703. o . ; Tieffenbach
m á j u s 1-i j e l e n t é s e Rudolf c s á s z á r h o z (a t o v á b b i a k b a n : Tief
fenbach j e l e n t é s e ) , l . H a d t ö r t é n e l m i Levéltár, F i l m t á r 878. d. 1594/5/1. sz. i r a t (eredeti l e l ő h e l y e :
K r i e g s a r c h i v , Alte F e l d a k t e n ) — a m i k r o f i l m e n levő i r a t m á s o l a t á t Kelenik
József
bocsátotta
r e n d e l k e z é s e m r e , szíves s e g í t s é g é é r t e z ú t o n is k ö s z ö n e t e t m o n d o k . ; RML 282. o . ;
Hurmuzaki:
i. m . 282. o. ; Ortelius, 220. o. ; Tieffenbach M á t y á s főherceghez í r t m á j u s 4-i levelére 1. Reusner,
Nicolae:
E p i s t o l a r u m T u r c i c a r u m v a r i o r u m et d i v e r s a r u m a u t h o r u m . L i b e r XIIII. F r a n k f u r t ,
1598 (MTAK) (a t o v á b b i a k b a n : Reusner)
75. o. ; Thuanus,
461. o. ; S z a m o s k ö z y I s t v á n t ö r t é n e t i
m a r a d v á n y a i 1542—1608. ( K i a d t a : Szilágyi Sándor) 4. k. B p . , 1880 (a t o v á b b i a k b a n :
Szamosközy)
32. o . ; T ü r k i s c h e u n d U n g a r i s c h e C h r o n i c a . N ü r n b e r g , 1663. 21. o . ; Szepsi L a c z k ó M á t é k r ó n i 
k á j a . I n : AfiAcó Imre (szerk.) : E r d é l y i t ö r t é n e l m i a d a t o k . III. k. Kolozsvár, 1858. 26. o.;
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5 ezer fős seregéről. Ortelius szerint a budai pasa és a görög (ruméliai) beglerbég
7 ezer főnyi sereggel indult el, amelyhez Hatvantól három mérföldnyire a
szolnoki és más bégek 5 ezer fővel csatlakoztak. Tieffenbach Mátyás főherceg
hez írt levelében a budai pasa, a beglerbég, a szolnoki, a szarvasi, a gyulai, a
csanádi és talán a lippai és jenői (Cippaio Genne) bégek szerepelnek, továb
bá tatárokról is megemlékezik. A kaíssai főkapitány Rudolfhoz írt jelentésében
6 ezer főre tette a budai pasa és a beglerbég, 4 ezer főre pedig a szolnoki bég
és négy további szandzsákbég seregét. M Forrásaink alapján arra következtet
hetünk, hogy a török felmentő had zömét a budai pasa és a ruméliai beglerbég
csapatai adták (kb. 6—7 ezer fő). Jelentős erőt képviseltek a szandzsákibégek
alakulatai is (kb. 4—5 ezer fő). A bégek közül a források többnyire a szolnokit
és a gyulait említik, rajtuk kívül is még három vagy négy bég jelenlétét való
színűsíthetjük.
További kérdés, hogy a török felmentő sereg egésze jött-e Budáról, vagy pe
dig két irányból érkező csapatok egyesültek-e Hatvan közelében. Bizonyos
források az első verzió mellett szólnak. Szamosközy azt állítja, hogy a budai
pasa megverése után (a pákozdi csatáról van szó — T. S. L.) „az tömösvári ba
sának szín népe a gyulai béggel Budára ment oltalomnak okáért, és az szol
noki had is odament segítségül".:,,) Istvánffytól tudjuk, hogy Szinán nagyvezír
a pákozdi csata után fiát, a begierbéget 4 ezer emberrel küldte Budára. 36 A
másik verzió mellett szól Ortelius idézett tudósítása a szolnoki és más bégek
csatlakozásáról Hatvantól három mérföldre. Megerősíteni látszik ezt a híra
dást Tieffenbach május 1-jei jelentése, amelyben határozottan állítja, hogy
Szecsőnél (Zetche) találkoztak a beglerbég és a budai pasa vezetése alatt álló
csapatok a bégek seregével.-57 Valószínűbbnek látjuk, hogy a Hatvantól kb. há
rom mérföldre levő Szecsőnél egyesültek a török felmentő csapatok. A Budánál
való gyülekezés, a csapatok bevárása késedelemmel járt volna. Hatvan mielőb
bi felmentése, Esztergom várható ostroma gyors cselekvésre ösztönözte a tö
rök hadvezetést.
Az április 28-án Budáról kiinduló sereg vonulási rendje a következő volt:
az előcsapatot Haszán budai pasa vezette, mögötte haladt Mehmed ruméliai
beglerbég, a hátvédet a végvári katonaság adta. 38 Április 30-án — amikor a
bégek hadával való egyesülés már megtörtént — délután egy óra után Hatvan
felé vonult a felmentő sereg. Telegdy szerint a város mellé szállt az ellenség,
Istvánffy azt említi, hogy a Sajónál ütöttek tábort. Tieffenbach tábora ugyan
akkor Hatvan északi részénél, a vár közelében, a Zagyvánál volt. A török más
nap kora reggel, 7—8 óra tájban elindult visszafelé azon az úton, amerről jött.
Kjátib Cselebi e hadmozdulatot azzal magyarázza, hogy az iszlám sereg azért
ment egy mérföldnyire felfelé, hogy a vízen átkelhessen, ö is megjegyzi azon
ban azt, hogy az „ellenség úgy vélte, az oszmánok oldalvást megfutamodnak,
azért a vízen átmenve az irányba ment". 39 Tieffenbach május 1-jei jelentésé
ben azt írta, hogy a törökök „a mély víz miatt s mert a gázlókat őriztettem . . .
visszavonultak azzal a szándékkal, hogy Jászberénynél (Jasprin), ahol van egy
34 RML 282. o. ; Hurmuzaki: i. m. 481—482. o. ; Ortelius, 220. o.; Reusner, 75. o. ; Tieffenbach
lentése.
35 Szamosközy,
29. o.
36 Istvánffy,
688. o.
37 Tieffenbach
jelentése
38 Kjátib Cselebi, 215. o.
39 R M L 282. o. ; Istvánffy,
703. o . ; Kjátib Cselebi, 215. o.
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híd s a víz is sekélyebb, átkelnek és másnap rajtunk ütnek". Mátyás főherceg
nek küldött május 4-i levelében a kassai főkapitány szintén megemlítette azt,
hogy a törökök a megáradt Zagyván nem tudtak átkelni, ezért a jászberényi
aga másnap a sereget megfelelő átkelőhelyhez vezette. Orteliusnál iis azt olvas
hatjuk, hogy a megáradt vizek miatt nem tudtak a törökök a gázlón átkelni,
s visszavonultak Jászberényhez/' 0 Az oszmán sereg látszólagos megfutamodásakor, visszavonulásaikor kerülhetett sor az Istvánffy által említett hadita
nácsra. Ezen született az a döntés, hogy Tief f enbach a vár alatti táborban ma
rad, a magyar csapatokat pedig a német lovassággal az ellenség elé küldi. Te
legdy szerint ezt kikényszerítették a kassai főkapitány tói : „mi sok zsibongás
után addig untatták a király képit (ti. a király kassai képviselőjét, Tieffenbachot — T. S. L.), hogy felülénk, utánnok menink, jóllehet elég nehezen ve
hetek rejá, ü maga egyik részivel az hadnak az táborban maradván". 41 A kas
sai főkapitány tehát nem akart csatát vállalni, nem szándékozott üldözőbe ven
ni az ellenséget, csak a táborban levő magyar urak rábeszélésének engedett.
A német generális azért is osztotta kétfelé hadát, mert nem merte megkockáz
tatni azt, hogy a várvédők esetleges kitörése esetén serege két tűz közé kerül
jön. Az ellenség után küldött csapatok parancsnokául a törökellenes harcokban
kitűnt, tapasztalt Forgáeh Simont42 nevezte ki.
Az üldöző keresztény had átkelt a Zagyván és Túránál utolérte az oszmán
csapatokat. Telegdy megemlíti, hogy bár megközelítették az ellenséget, de „miérthogy sok sáron, vízen, ihidon és gáton kelleték nekünk is által kelnünk, ük
annyit haladánaik, hogy az sík mezőben alig láttuk őket". Tieffenfoaoh is meg
jegyzi jelentésében, hogy „a mély, agyagos vízben azonban csak nehezen tud
tunk átkelni". 43 Az üldözés elég kimerítő lehetett, s a töröknek némi előnye is
volt. Ekkor egy rögtönzött haditanácsot tartottak a királyi sereg vezérei. Két
javaslat merült fel; az egyik szerint a lassabban hailadó gyalogosokalt hátra
hagyva a lovasok folytassák az üldözést, a másik szerint vissza kell térni és a
vár szállást (t.i. az ostromot — T. S. L.) folytatni. Mindenki a visszavonulás
mellett szavazott.44 Ez a döntés arra enged következtetni, hogy egyrészt a to
vábbi üldözést és az esetleges csata vállalását gyalogság nélkül, joggal, koc
kázatosnak vélték, másrészt talán arra gondoltak, hogy a török célja éppen a
várostromtól való elvonás, a vártól miinél messzebb való elcsalogatás volt. For
gáeh Simon hada megkezdte a visszavonulást, s ekkor újabb váratlan fordulat
történt. A török észlelte az üldöző had megfordulását, s Telegdy szerint azt
hitte, hogy „űtülük való féltükben tértünk meg, avagy ugyan mezőben akairt
velünk megvíni". 45 Az oszmán vezérek tehát ugyanúgy félreértették az ellen
séges hadmozdulatot, mint korábban a magyarok a törökökét, megfutaanodásnak, gyengeség jelének vették. Okkal tehető fel persze az is, amire Telegdy is
utalt, hogy a török felmentő sereg tudatosan elcsalni igyekezett a vártól Tieffenbach csapatait, hogy sík területen érvényesíthesse lovassági fölényét. A tö
rök sereg mindenesetre megfordult és hadrendben előrenyomult, s erre Forgáeh
is visszafordult, s csatára készülődve felállította seregét.
40 Tieffenbach
jelentése; Reusner, 75. o.; Ortelius, 220. o.
41 Istvánffy,
703. o. ; RML 282. o.
42 Forgáeh pályafutására (1527—1598) 1. Sörös P.: Ghimesi Forgáeh Simon báró. Századok,
595—617, 698—721. O.
43 RML. 282. o. ; Tieffenbach
jelentése
44 RML 282. o.
45 Uo.
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A Hatvantól egy mérföldre 46 vívott csata a forrásokban többnyire hatvani
ütközetként, harcként szerepel.47 A szakirodalomban ugyanakkor a csata pon
tos helyének ismeretében jobbára turai csataként említik az összecsapást/'8 E
tanulmányban a hatvani—turai csata megjelölést használjuk, mert ebben ben
ne rejlik az, hogy a hatvani vár felmentéséért, illetve az ostrom folytatása ér
dekében vívta a két fél az ütközetet a Hatvanhoz közeli Túránál. A csata da
tálása val kapcsolatban csak azt jegyeznénk meg, hogy az általánosan elfogadott
május 1-jei időponton kívül találkozunk április 21-i, illetve június 18-i, egyéb
ként kétségkívül téves datálással is.49
A hatvani—turai csatában a török létszámbeli fölényben volt. Az oszmán
sereg — ahogy már említettük — 10—13 ezer főből állhatott. A királyi csapa
tok létszámát a csatában résztvevő Telegdy maximum 5 ezerre becsülte, ugyan
ennyiről tett említést Szamosközy István is. Illésházy 8 ezer főre, Thuanus pe
dig 10 ezer főre tette az ellenséggel csatát vállaló sereg létszámát. Tieffenbach
május 1-jei jelentésében csak annyit jegyzett meg, „hogy jóval kevesebben
voltunk". A történeti irodalomban Kárpáthy-Kravjánszky azt az álláspontot
foglalta el, hogy a kassai főkapitány 7 ezer főnyi válogatott magyar huszárt
és karabélyost küldött a török ellen.50 Ha a szemtanú Telegdy becslését fogad
juk el, az ellenség kétszeres túlerőben volt. Talán Tieffenbach nem számolt
ilyen jelentős, seregével azonos erejűnek mondható felmentő haddal; minden
esetre kockázatos vállalkozásra küldte Forgách Simont. Vereség esetén a kas
sai főkapitány veszélyes helyzetbe kerülhetett volna, mivel a győztes török had
bizonyára a hatvani tábor ellen fordult volna. A két sereg összetételét tekint
ve jobban állt a királyi sereg. Telegdy szerint alig volt gyalogsága a töröknek.
Forgách seregében jóval több gyalogos lehetett, bár a gyalogság java része
Tieffenbachnál, a hatvani sáncoknál maradt. Istvánffy említi azt is, hogy For
gách lövegekkel is rendelkezett. Valószínű azonban az, hogy e téren a török
jelentős fölényben volt. Istvánffy és Ortelius szerint az ellenség 17 ágyúval
rendelkezett. Tieffenbach és Thuanus arról számolt be, hogy 13 „mezei" (tor
menta campestria) és négy nagyobb löveget zsákmányoltak a királyi csapa tok.
Telegdy 22 tarackról és egynéhány seregbontóról emlékezett meg, s hozzátet
te, hogy a törökök „fő bizodalmokat abban vettetek". 51 A török seregiben a
könnyűlovas elem volt a meghatározó, a császári-királyi haddal ellentétben
viszont nem rendelkeztek nehézlovassággal.
A két sereg felállása a következő volt. A török harcrendről Kjátib Cselebi
megemlíti, hogy az ellenség közeledésekor a sereg „sorait rendbe szedte és Szi46 „ain mail v o n H a t v a n " — í r t a M á t y á s főherceg 1594. m á j u s 3-i levelében Ernő főhercegnek
n e s z m é l y i t á b o r á b ó l , a levélre 1. Hatvani
(Horváth)
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Decsi János m a g y a r
históriája (1592—1598). ( F o r d . : K u l c s á r Péter) B p . , 1982. 141. o.; T u r a f a l v á t (Turhafalwa) e m 
líti Tieffenbach
jelentése
48 Rónai Horváth:
i. m . 116. o. ; Bánlaky:
i. m . 118—119. o. ; Kárpáthy-Kravjánszky
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Z. : E r d é l y . . . i. m . 108. o. ; Csorba Cs. : V é g - G y u l a . . . i. m . 155. o. ; Nagy L. : Az erős fekete
bég . . . i. m . 181. o.
49 A május 1-i időpontra 1. Hurmuzaki: i. m. 482. o.; Istvánffy 703. o.; Reusner, 75. o.; Ti
effenbach jelentése; Kjátib Cselebi, 215. o. (nála Sábán hó ll-e szerepel, ez megfelel május
l-nek); a szakirodalomra 1. az 1. jegyzetben idézett művek túlnyomó többségét; április 21-re 1.
Ortelius, 220. o.; Türkische und U n g a r i s c h e . . . i. m. 21. o.; Horváth M.: Magyarország törté
nelme. 3. k. 326. o. ; június 18-ra 1. Szamosközy, 31. o.
50 RML 283. o.; Szamosközy, 31. o.; Illésházy, U. o.; Thuanus, 460. o.; Tieffenbach jelentése;
Kárpáthy-Kravjánszky
: i. m. 4. o.
51 Istvánffy, 704. o.; Ortelius, 220. o.; Reusner, 76. o.; Thuanus, 461. o.; RML 283. o.
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nán pasazáde lovas csapatát maga mellé véve megállapodott. Haszán pasa ál
lott elől a határszéli katonasággal s a budai önkénytesek agáját katonaságával
együtt az előcsapatba" helyezte.52. Telegdy részletesen beszámolt az ellenség fel
állásáról. Eszerint a szokott hold formát"'3 követte a török harcrend, s öt sere
get lehetett megkülönböztetni, bár ezek csak nagyon kis távolságra valtak egy
mástól. Megemlíti, hogy „az középső sereg inkáhb mind feir lobogós vala, azt
monták lenni az beglerbég hadának. Jobb kéz felől mellesleg előtte 22 tarack
ja és egynéhány seregbontója, bal kéz felől az szolnoki had, azok melles felül
rajtok az gyemliák igen szép sereggel, mind zöld lobogójok vala, az feir had
háta megett állott egy nagy sereg, ki derék sereg j ek v a l a . . .",v* Hangsúlyozni
kell, hogy az idézett források alapján mind a harcrendet, mind pedig a csatát
illetően csak feltevésszerű rekonstrukcióra nyílik lehetőség. Kjátib Cselebi és
Telegdy leírásának összevetéséből arra következtethetünk, hogy a török had
két harcrendre tagolódott; egy elöljáró harcrendre és egy tartalékra (derék
hadra). Utóbbiról sem Kjátib Cselebi, sem pedig Pecsevi nem emlékezik meg.
A török történetírók, főleg Pecsevi alapján úgy tűnhetne, hogy Haszán budai
pasa foglalt elől helyet seregével, míg Mehmed pasa hada képezte a tartalékot,
s a két seregrész között foglaltak helyet az ágyúk. 55 Telegdy és Kjátib Cselebi
tudósítása azomban ellene szól egy ilyen rekonstrukciónak. Kjátib szól arról,
hogy Haszán pasa maga mellé vette Szinánpasazáde Mehmed seregét; Telegdy
pedig a vele széniben elhelyezkedő fehér lobogós katonaságot a beglerbég ha
dának nevezi. Kjátib leírásában két nagyobb egység szerepel: az elöl elhelyez
kedő Haszán budai pasa a határszéli katonasággal és a budai önkéntesekkkel,
valamint Szinánpasazáde csapata. Telegdynél az öt elkülönülő részből négy
esik az első harcrendre; a fehér lobogós56 beglerbég vezette had bal oldalán
(Telegdy szemszögéből nézve jobb kéz felől) az ágyúk, jobb oldalán (Telegdy
szemszögéből nézve bal kéz felől) a szolnoki csapatok, azok mellett és előtt pe
dig a gyemliák. Utóbbiakat azonosíthatjuk a Kjátib Cselebinél szereplő budai
önkéntesekkel, a könnyűlovas gönüllükkel. 57 A Telegdynél szolnoki had né
ven szereplő csapatokat valószínűleg azonosnak vehetjük a Kjátibnál határ
széli katonaságként szereplő, s a budai pasa alá tartozó alakulatokkal. A szol
nokiakra és a gyemliákra egyaránt utalhat Telegdy azon kijelentése, hogy
„mind zöld lobogójuk vala". 58 A török harcrendet tehát úgy rekonstruálhatjuk,
hogy a félhold alakú formáció jobb oldalán elöl foglaltak helyet a budai ön
kéntes lovasok, a gönüllük, agájuk vezetésével, mellettük és mögöttük állt
Haszán budai pasa a szolnoki és egyéb szandzsákok csapatával (s persze saját
csapataival). E zöld lobogó alatt felálló — s két, elkülöníthető részre tagoló
dó — seregrészt nagyjából 3—4 ezer főre tehetjük. A másik, a bal oldalon — Te
legdy a szélén elhelyezett tüzérség miatt centrumnak veszi — helyezkedtek el
Szinánpasazáde Mehmed ruméliai beglerbég és szerdár 4 ezer főre becsülhető
szpáhi csapatai, fehér lobogó alatt. A két fő részre tagolódó első harcrend össz52 Kjátib Cselebi, 215. o. — A török harcrendet illetően Kelenik Józsefnek, mondok köszönetet
értékes és a tanulmányban hasznosított, lektori véleményében tett megjegyzéseiért.
53 Az un. acies lunata, azaz félhold alakú harcrend a török sereg hagyományos felállása volt,
l. Generál Tibor: Allah serege. Bp., 1987. 211. o.
54 RML 283. o.
55 Pecsevi, 103. o.
56 A fehér lobogó a vezéreknek, illetve a szerdárnak járt ki, v. ö. Generál T.: i. m. 194, 196. o.
57 A várvédelmi szolgálatra rendelt „gyumnak"-ra, vagy gönüllükre (nevük jelentése: „bátor",
„merész", „önkéntes") 1. Generál T.: i. m. 185. o.
58 RML. 283. o. A zöld lobogó a magas rangú pasáknak — jelen esetben a budai pasának —
járt ki, v. ö. Generál T.: i. m. 195. o.
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létszámát kb. 7—8 ezer főre tehetjük. A derékhad, a tartalék Mehmed szerdár
csapatai mögött foglalt helyet. Feltehetőleg a gyulai bég vezetése alatt Budára
küldött temesvári vilajet katonaságáról lehet szó; e harcrend létszámát kb.
3—4 ezer főre becsülhetjük.
A császári-királyi sereg felállását is nagyjából rekonstruálhatjuk. Forgách
Simon a törökhöz hasonlóan két harcrendet formált. Az elöljáró harcrendben,
a centrumban helyezkedtek el a felvidéki főurak — Báthori István országbíró,
Homonnai István, Rákóczi Zsigmond, Dobó Ferenc stb. — csapatai. Itt kapott
helyet az egri vár katonasága is. A centrumtól jobbra Telegdy szerint „fekete
fegyveresek", „bal kéz felől is fegyveresek és azok mellek az gyalogok". Tieffenbach május 4-i levelében azt említi, hogy a német lovasok az első csatarend
ben (prima acie) harcoltak. A lovas fegyveresek (nehézlovasok) létszámát IIlésházy 800-ra tette.:>!l A forrásokból arra következtethetünk, hogy a könnyű
lovas felső-magyarországi nemesi csapatok és végvári zsoldos katonaság mel
lett két oldalon a német nehézlovasság helyezkedett el, s a legszélre került a
gyalogság. A lövegeket valószínűleg a csatasor elé, esetleg a különböző sereg
részek közé helyezték. A második csatarendet, az ún. segítő sereget maga For
gách Simon vezette. Telegdy 5 ezres számadatát elfogadva, az elöljáró harc
rendet 3500—4000 főre becsülhetjük, míg a tartalékban 1000—1500 fő lehetett.
Feltehetően a végvári katonaság alkotta a tartalékot.
A török taktikára vonatkozóan Pecsevi azt írja, hogy Haszán pasa a túlerő
ben levő ellenséges csapatok elől meghátrált, azzal a céllal, hogy az ágyúk elé
csalja őket, majd pedig miután az ágyútűz szétszórta őket, rohamot intéz elle
nük.'10 A sereg szétválása, az ágyúk elé csalogatás hagyományos, bevált fogása
volt a töröknek. Az oszmán sereg rekonstruált felállása, valamint a csata me
nete alapján azonban inkább arra következtethetünk, hogy ezúttal nem került
sor e taktika alkalmazására. Pecsevi mentegetni, magyarázni próbálta Haszán
kényszerű futását, ezért említette a budai pasa cselvetését. Valószínűbb az,
hogy a török hadvezetés a sík területen számbeli, továbbá könnyűlovassági és
tüzérségi fölényét igyekezett kihasználni.
A királyi sereg taktikájában hangsúlyos szerepet kapott a különböző fegy
vernemek; a könnyű és nehézlovasság, a gyalogság és a tüzérség együttműkö
dése. A harcot a tüzérség kezdte, folytatódott a lovasság támadásával, a las
sabban haladó és szélekre helyezett gyalogságnak azt a parancsot adta For
gách, hogy az ellenséget oldalba fogja.,il
A csata kezdetét Rótta délelőttre, Tieffenbach délután 1 óra körűire tette.'' 2
Az összecsapás azzal kezdődött, hogy mindkét fél elsütötte az ágyúit. Telegdy
megemlíti, hogy „hozzánk sütögetek tarackjukat és seregbontó j okát kiket vol
na mi nem tudtunk, hogy vélek legyenek . . ."''•'• Szepsi Laczkó Máté tudósítása
szerint „a török taraczkinak kilövése után az egész magyar gyalogság mind a
földre borult, és semmi kár nem lőtt a taraczkök mián bennök; azután mind
talpra állván, úgy lendültenek harcolni és lőni".'''1 A török ágyúk ugyanakkor
bizonyos veszteségeket kétségkívül okoztak, elsősorban a lovasság soraiban.*'"'
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A csata folyamán azonban a török nem tudta tüzérségi fölényét igazán kama
toztatni; a kézitusában, a közelharcban az ágyúknak már nem juthatott semmi
féle szerep. Hasonlóképpen a királyi sereg lövegei is okoztak némi zavart és
pusztítást az ellenséges seregben.'1"
Az ágyúkból leadott össztűz után a csapatok egymásnak rohantak. Kjátib
Cselebi leírása szerint „délelőtt a két sereg egymásra támadott és nagy öldök
lés lett. Mindkét részről temérdek katona elesett, az embereket és zászlókat
nem lehetett egymástól megkülönböztetni s a heves viaskodásban lándzsada
rabok röpködtek a levegőben." 0 ' Telegdy tudósítása alapján elkülöníthetjük
az egymásra rontó seregrészeket. A Báthori István vezette, főként nemesi csa
patok a beglerbég seregére támadtak. A két részre tagolódó török csatarend
jobb szélén álló gönüllük (gyemliák) pedig a velük szemben álló német nehéz
lovasokat („fegyveresek") rohamozták meg.<ls A csata első szakasza kiegyen
súlyozott küzdelmet hozott. A török jobboldal (a gyemliák és a szolnokiak) vi
tézül harcoltak a német nehézlovassággal szemben. Kjátib Cselebi írja, hogy
„az önkénytesek az ellenség néhány sorát megbontották és a páncélos ellen
ség két hírneves és erős bégjét elejtették. Az önkénytesek agája ekkor csapa
tával a kék vasas „feiveres" nevű katonaságra támadott és azt szétszórta." A
török történetíró a határszéli hitharcosok vitézségét is említi, továbbá azt, hogy
igen sok fegyvert és páncélt zsákmányoltak.'"' A török leírás tartalmazhat ugyan
túlzásokat, de más tudósítások alapján is valószínűsíthető az, hogy a török
jobbszárny ért el bizonyos sikereket a királyi sereg balszárnyával szemben a
csata e fázisában. Telegdy megemlíti, hogy „az gyemliák az fegyvereseken vi
tézül el vonták kopjájokat". Tieffenbach pedig a német lovasság vitézségét
hangsúlyozó május 4-i levelében kitért arra, hogy lovakban és fegyverekben
nem kis veszteséget szenvedtek el.70 Ügy tűnik, hogy a másik oldalon viszont
a királyi sereg kerekedett felül. Telegdy szerint „mi az úrral (t.i. Báthori Ist
vánnal — T. S. L.) és Homonnai István urammal szinte az feér hadra találánk
öklelni."71 Szinánpasazáde Mehmed pasa szerdár megfutamodásáról több for
rás is beszámol. Különbségek abban mutatkoznak, hogy mikorra teszik Meh
med elmenekülését. Tieffenbach levele szerint már a csata kezdetén (initio
pugmae) megfutott a beglerbég, s ezért a vereséget neki tulajdonítják. Thuanus
szerint a futást először a beglerbég kezdte meg, s ezért menekült meg. Pecsevi
azt állítja, hogy Haszán pasa cselvetését, látszólagos megfutamodását felreértet
te Mehmed pasa, s ezért kezdett el menekülni. Kjátib Cselebi a Pecsevi-féle
változat mellett előad egy másik verziót is. Eszerint a harc hevében „összeviszsza keveredett katonaságot az ellenség katonaságának vélte s mivel gyáva és
félénk szívű volt, zászlóját elejtvén, Buda felé futott". 72 A források alapján
csak azt állapíthatjuk meg biztosan, hogy Mehmed ruméliai beglerbég akkor
hagyta e.l a csatateret, amikor Haszán pasa még küzdött a másik oldalon. Meh
med menekülését kiválthatta egyrészt a vele harcoló Báthori-féle seregrész
támadása. A források tanúbizonyságát figyelembe véve másrészt azt a lehetősé66 Islvánffy,
703, o.; 1. még Wolfgangus
de Bethlen:
História de r e b u s T r a n s s y l v a n i c i s . Ed. 2.
T o m u s III. Cibinii, 1783. 201. o.
67 Kjátib Cselebi, 215. o.
68 RML 284. O.
69 Kjátib Cselebi, 215. o.
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71 RML 284. O.
72 Reusner, 77. o. ; Thuanus, 461. o. ; Pecsevi, 103. o. ; Kjátib Cselebi, 216. o.
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get sem lehet kizárni, hogy a másik oldal, a Haszán vezette csapatok átmeneti
visszaszorulása váltotta ki a beglerbég megfutamodását. A négy idézett for
rás közül három egyértelműen elítéli Szinán fiát és a vereséget rá hárítja.
A csata második szakaszát Mehmed szerdár menekülésétől számíthatjuk.
Valószínűleg ekkortájt kerülhetett sor az addig eredményesen harcoló török
jobb oldal visszaszorulására. Telegdy leírása szerint „az segítő sereg is mindgyárást rajtok terme az gyemliakon és zolnokiakon, meg nem álhaták hanem
el futának, az harc helyen sokat le vágván bennek".7-1 Forgách Simon a meg
ingott balszárny segítségére vetette be a vezetése alatt álló tartalékot (derék
hadat). A beavatkozás döntőnek bizonyult. A győztesnek látszó török jobbszár
nyat visszanyomták — talán ekkor kezdte meg futását Mehmed — s az „a szer
dár után indulva, szétoszlani kezdett" ''' azaz futásnak eredt. Haszán pasa is
talán az ütközet e fázisában sebesült meg.
A csata már legalább két órája tartott, amikor a török csapatok menekülni
kezdtek. A harc harmadik szakaszában folyt az ellenség üldözése. A török sze
rencséjére a májusi meleg időben a futókat követő lovasok is hamar elfáradtak
és visszafordultak. Telegdy szerint egy mérföldnél tovább nem üldözték az
ellenséget.75 A törökök Pest felé, az isaszegi erdő irányába vették útjukat.
A hatvani—turai csata a királyi sereg nagy győzelmével végződött. Ezt tük
rözte a török had megfutamodásán túl az a tény is, hogy az ellenség vesztesége
jóval nagyobb volt, mint Forgách seregéé. Telegdy megemlíti, hogy a levágott
török fejeket az király képe sátrába hordák másnap", s ezek számát „harmad
fél ezernél" (2500 — T. S. L.) is többre tették, ráadásul sok holttest maradt a
csata színhelyén, sokan pedig vízbe fúltak. Telegdy az ellenség sebesültjeinek
számát is jelentősnek vélte. Tieffenbaoh május 1-jei jelentésében még csak 600
fős török veszteségről tudósított, május 4-i levelében viszont Telegdyhez ha
sonlóan 2500 főre tette azt, s ehhez hasonló arányúnak gondolta a sebesültek
számát is. Thuanus 2 ezer fős török veszteségről írt. Istvánffy szerint a csatá
ban és a futás során 3300 főt vesztett a török. Maguk a török történetírók is
három—négyezer vértanúról emlékeznek meg.70 A csatában elesett török har
cosok száma mindenképpen meghaladhatta a 2500-at, s talán elérhette a 3500
főt is. A 10—13 ezer főre becsült oszmán had így kb. 20—30()n)-os veszteséget
szenvedett. A nagyszámú sebesülttel együtt a török összveszteség elérhette a
40°/Q-ot is. Ez a magas arány igen meglepő, tekintve azt, hogy a török had túl
nyomó többsége lovasból állt, akiknek több esélye volt a menekülésre, mint a
gyalogosoknak. A források szerint a törökök sokáig kitartottak, s csak akkor
kezdték meg az általános menekülést, amikor már reménytelen helyzetbe kerül
tek. Az üldözés során vághatták le a legtöbb törököt részben még a csata színhe
lyén, részben pedig az isaszegi erdőig vezető úton. Ebben a véres csatában igen
kevés foglyot ejtett a győztes királyi sereg; Tieffenbach 26, Istvánffy 27 fog
lyot említ. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy az ütközet előtt Forgách kiadta a
parancsot, b.ogy ellenséget senki ne fogjon. Tieffenbach is említi levelében a
73 RML 284. O.
74 Kjátib Cselebi, 216. o.
75 RML 284. O.
76 RML 284. o.; Tieffenbach
jelentése; Reusner, 76. o.; Thuanus, 461. o.; Istvánffy,
704. o.;
Pecsevi, 103. o. ; Kjátib Cselebi, 216. o. ; a szakirodalomban Istvánffy adatát fogadta el Rónai
Horváth : i. m. 116. o. ; Bánlaky : i. m. 119. o.
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csata előtti megegyezést, hogy senki se fogja kímélni az ellenség életét.77 Súlyo
sak voltak a török tisztikar veszteségei is. Istvánffy szerint elesett Mehmed
gyulai szandzsákbég, a szolnoki alajbég, a pesti parancsnok és egy csausz. A
török tábor teljes készlete is a királyi csapatok kezére került; a poggyász, az
ágyúk és a zászlók.78
A törökénél jóval kisebb veszteséget szenvedett Forgách győztes hada. Szamosközy István szerint „hatvankét embernél némettel együtt több nem veszett".
Tieffenbach május 1-jei jelentésében azt írta, hogy több mint 100 közkatona
esett el, s név szerint felsorolt néhány nemest. A kassai főkapitány május 4-i
levelében is 100 fő elestéről számolt be. Istvánffy azt írta, hogy „a mieinkből
elesett 100, vagy kevéssel több". Rótta tudósításában 150 főnél kevesebbre tet
te a halottak számát. A történeti irodalomban 150—200 főre becsülték a kirá
lyi csapatok veszteségeit.79 Az elesettek száma valóban viszonylag csekély le
hetett, bár a 100 főt bizonyosan meghaladta. A sebesültek száma viszont igen
nagy volt; Tieffenbach 600-ra tette, Telegdy becslése szerint a 800 főt is el
érhette. Megsebesült többek között Báthori István is, akinek a győzelem ki
vívásában egyes források jelentős szerepet tulajdonítanak. 80 A halottak és se
besültek összlétszáma 1000 körül lehetett, így az 5000 főre tett királyi had összvesztesége 20°/o-ra becsülhető.
Forgách Simon seregének távolléte alatt Tieffenbach Hatvan ostromát lé
nyegében felfüggesztette, vagy legalábbis jóval kisebb intenzitással folytatta. 81
Kjátib Cselebi szerint a császári-királyi sereg meggyengülését a várvédők ki
törésre használták fel. Szezai ankarai bég megtámadta Tieffenbach táborát,
veszteséget okozott, s az ágyúkait beszegeztette. 82 Miután Forgách visszatért
győztes, ámbár bizonyosan fáradt seregével, az ostrom újult erővel folytató
dott. A levágott török fejeket és a zsákmányolt zászlókat a táborban közszem
lére tetette ki Tieffenbach, hogy a várvédőket elrettentse és feladásra bírja.
Hatvan őrségét a budai pasa továbbra is biztatta azzal, hogy küld majd se
gélyhadat. A turai vereség jelentőségét pedig csökkenteni igyekezett, s azt ál
lította, hogy az ellenség csak az elöljárókat, azaz az elővédet verte meg.83 A
török őrség által elhagyott Jászberény közelében Balassa Ferenc 400 huszárjá
val egy Szolnokról Budára küldött élelemszáililíitmányt fogott el.8'1 Maga a hat
vani ostrom azonban továbbra is igen nehézkesen haladt. Tieffenbach a tava
szi áradások és esőzések miatt nem tudta elvezettetni a várat körülvevő Zagy
va vizét. Majd a várárok feltöltésével próbálkozott. A vár rendszeres vívása,
77 Reusner, 76—77. o. ; Istvánffy, 704. o.
78 Istvánffy, 704. o.; a budai pasa és a beglerbég elestét említi tévesen Tieffenbach jelentése;
Rótta a görög beglerbég és a temesvári beglerbég elestéről tudósít, 1. Hurmuzaki: i. m. 482. o.;
a budai pasa megsebesüléséről szól Istvánffy, 704. o. ; RML 285. o. ; Reusner, 76. o. ; Pecsevi,
103. o.; Kjátib Cselebi, 216. o.
79 Szamosközy, 31. o. ; Tieffenbach jelentése (öt nemest említ név szerint) ; Reusner, 77. o. ;
Istvánffy, 704. o. ; Hurmuzaki: 1. m. 482. o.; 150 főre tette Kárpáthy-Kravjánszky:
i. m. 4. o. ;
200 főre Bánlaky, 119. o. — Telegdy név szerint felsorolt hét nemest (ezek közül négy Tieffenbach
jelentésében is szerepelt), s hozzátette, hogy „ezeken kívül közleginy is alkalmasint (ti. meghalt
— T. S. L.), de nem felette sok." — RML. 285. o. ; Baranyai Decsi szerint (i. m. 141. o.) „ez a
győzelem a mieink számára sem volt vértelen, mert közkatonákon kívül elesett ott számos ne
mes . . .".
80 Reusner, 77. o.; RML 285. o.; Báthori megsebesülésére 1. Hurmuzaki: i. m. 482. o.; Istvánffy,
704. o.; Tieffenbach jelentése; Szamosközy szerint (i. m. 49. o.) „Hatvan alatt lőtt nyereséget
isten után Báthori Istvánnak és Homonnai Istvánnak kell tulajdonítani. . ."
81 Hurmuzaki: 482. o.
82 Kjátib Cselebi, 216. o.
83 RML 285. o.
84 Istvánffy, 704. o. ; Kárpáthy-Kravjánszky
szerint (i. m. 5. o.) Temesvár és Gyula felől küld
tek 80 szekérnyi élelmet.
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ágyúzása, az árkok feltöltésével a falak megközelítése nem volt elég a hatvani
ellenállás megtörésére. A kassai főkapitány erősítést kért Mátyás főhercegtől,
4 ezer olasz gyalogosra lett volna szüksége. Mátyás főherceg azonban nem tudta
Tieffenbach kérését teljesíteni, hiszen Esztergom, Hatvanhoz hasonlóan, szí
vósan védekezett. Tieffenbach rohamot kísérelt meg június 18-án, de az őrség
visszaverte a támadást. A királyi sereg 200 katonát vesztett a roham során. A
hosszas ostrom, /betegségek következtében a császári-királyi had jelentősen
leolvadt.85
Hatvan elhúzódó ostromának végérvényesen Szinán nagyvezír seregének kö
zeledése vetett véget. Ekkor, június 29-én Mátyás főherceg Esztergom vívását
beszüntette és seregével elvonult a vár alól. Parancsot küldött Tieffenbachnak, hogy ő is hagyja abba Hatvan ostromát és seregével csatlakozzon hozzá.
Július 2-án vonult el a kassai főkapitány Hatvan alól, amelyet Pecsevi szerint
70 napnál is tovább ostromolt.80
Mint ismeretes, az 1594. évi hadjárat a továbbiakban nagy török győzelme
ket hozott; Szinán nagyvezír elfoglalta Tatát, Szentmártornt, Pápát és Győrt,
csak Komárom állt ellent seregének. A török jelentősen előrenyomult a stra
tégiailag fontos észak-dunántúli térségben, majdnem teljes áttörést hajtott vég
re Bécs irányába. Szinán pasa sikerét annak is köszönhette, hogy Esztergom és
Hatvan megerősített török őrsége kitartott megérkezéséig. Ilyen körülmények
között másodlagos jelentőségűvé vált Forgách Simon Túránál aratott fényes
győzelme a török felmentő sereg fölött. Mivel a váraknak a korszakban nagy
stratégiai szerepe volt a hódítás, a terület biztosításában, a csatáknak is első
sorban az adott jelentőséget, ha a kivívott győzelem a vár megtartásához, jel
mentéséhez vagy eredményes ostromához vezetett.87 Hatvan ostromának ku
darca miatt leértékelődött Forgách turai diadala, illetőleg a török hadvezetés
nem tulajdonított különösebb jelentőséget — éppen a hatvani őrség helytál
lása miatt — a vereségnek. 88
Az 1594. május 1-jei hatvani—turai csata a 15 éves háború kisebb csatái közé
tartozik. Egyik oldalról sem főerők vívták ezt az ütközetet, amely ugyanakkor
a háború kevés nyílt összecsapásainak egyike volt, s éppen ezért igen véres
harcot hozott. A tapasztalt öreg Forgách Simon törökellenes harcokban gazdag
életének legnagyobb és legszöbb győzelmét aratta az ellenséges túlerővel szem
ben. E diadal tényezőit a következőkben összegezhetjük:
1. A királyi sereg összetétele (nehéz- és könnyűlovasság, gyalogság, tüzér
ség) jóval kedvezőbb volt, mint a létszámbeli fölényben levő török hadé (könynyűlovasság, némi gyalogság, tüzérség).
2. A török tüzérségi fölényt leszámítva — ami legfeljebb a csata elején ér
vényesülhetett — a királyi hadban sokkal nagyobb volt a tűzfegyverekkel
ren
delkező csapatok aránya (nehézlovasok, gyalogosok). A török könnyűlovas csa85 Kárpáthy-Kravjánszky:
i. m. 5—6. o. ; Dilbaum, Samuel: Eikonografhia . . . Augsburg, 1604.
(MTAK) 21. fej.
'
86 Kárpáthy-Kravjánszky:
i. m. 5. o.; Dilbaum: i. h.; Pecsevi, 102. o.; Hatvan ostromára és a
hatvani-turai vereségre a török krónikások alapján l. Danismend, I. H.: Izahll Osmanli Tarihi
Kronolojisi. Cilt: 3. (1574—1703). Istanbul, 1950. 133. o.
87 V. ö. Tóth S. L„ A török haditevékenység . . . i. m. 779—780. o.
88 Utóbbit jelzi, hogy Haszán budai pasa kétségtelen vitézsége jutalmául a nagyvezír aján
latára vezíri címet kapott (1. Kjátib Cselebi, 216. o.). Szinán saját fiát, Mehmed beglerbéget —
érthető módon — nem vonta felelősségre, ugyanakkor Nógrád feladása miatt többeket szigorúan
megbüntettek, Mehmed nógrádi béget például felakasztották (1. Istvánffy, 709. o. ; Kjátib Cse
lebi, 214. o.).
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patok a magyar nemesi könnyűlovas csapatokhoz hasonlóan karddal, kopjával
stjb. harcoltak.
3. A kiegyenlített küzdelmet végül többek között a két fővezér személyes
fellépése közti különbség döntötte el a királyi sereg javára. Forgach Simon
bátran beavatkozott a tartalékkal a csata válságos pillanatában a bal oldalon,
míg Szinánpasazáde Mehmed szerdár nem sietett Haszán segítségére, hanem
gyáván megfutott.
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KOROKNAY GYULA

KALLÓ VÊGHELY KÉT OSTROMA*
(1670 és 1672)
Tulajdonképpen a kallói vár igazán jó állapotban sohasem vcxlt, örökösen ja
vításra szorult még akkor is, ha nem kellett ostromot kiállania. Palánkjai
cölöpfából készültek, belül a kőfalakon s a bástyafel járókon cölöpök tartották
a földet, s a vár belső épületei is favázas paticsból épültek, amint erre utal a
kapitányok sok vessző iránti kérelme a vármegyéhez. A sok faanyag folyama
tosan korhadt, folyamatosan kellett is pótolni. 1670-tben a nevezetes márciusi
besztercebányai gyűlésen Szabolcs vármegyének a követi utasításában van egy
sérelmi pont, mi elárulja, hogy a szabolcsiak szerették volna ezt a fontos vég
helyet táglából megépíttetni. „Kalló vára, mivel csak fából vagyon építve —
mondja az utasítás —, őfelsége kegyelmesen provideáljon felőle és rendelje
arra való contributiót, mellyel hozáfogván építéséhez, táglából építtessék meg,
mivelhogy az fából épített bástyák és palánkok kevés ideig tartanak, hamar
elrothadván mind fájok és sövények .. "l Ennek a 18. pontnak jellemző a sor
sa: áthúzással teljesen kitörölték, így a vár ügye nem került sem a királyi biz
tosok, sem a vármegyék követei elé. Más dolguk volt. Egy hónap sem telt el, a
„fejetlen lábság" kirobbantotta Sárospatakon a felkelést a • mai Felső-Tisza
vidék, de különösen Szabolcs vármegye több évtizedes pusztulásának előhírnö
két.
Káliónak, várának az 1670. évi felkelésben vitt szerepéről nem ír a szakiro
dalom, Pauler Gyula is csak a következőket említi : „ . . . a kállai alkapitány,
Veér Mihály pedig magyarjaival Rákóczynak meghódolt, míg a várban levő
StarHemberg ezredbeli német hadnagy néhány katonájával békében Tokajra
távozott (ápril. 19.) ".2 Ha azonban utána gondolunk, hogy a szatmári követek, Gyulaffy László és
Serédy Benedek április 11-én Sárospatakról elindulván három nap múlva már
részt vettek Szatmár vármegye csegöldi gyűlésén és hogy azon a napon vet
ték a felkelők birtokba Ónod, Diósgyőr és Szendrő várát, akkor Kallónak ké
sőbbi, április 19-i átadása arra mutat, hogy ez nem történt harc nélkül.
Hogy a vár átadása nem simán zajlott, arról Szabolcs vármegyének egy kü
lönös és — ami ritkán fordul elő*— indulatos hangvételű, egyébként rebellis
ellenes gravamen-jegyzéke tanúskodik. Ennek tárgya a gratuitus labor. Kal
lót ugyan a felkelők rövid ideig ostromolták és bírták, de a pusztulás eléggé
tekintélyes lehetett. Ebben az iratban a vármegye arról panaszkodik, hogy bár
az ország törvényei által előírt vármunkát teljesítették — ami általában ara
tás után történt —, mégis, a kállai tisztek azzal nem elégedtek meg, hanem al
kalmatlan és ködös időben „az átkozott rebellisek által teljesen feldúlt és fel
égetett Kalló vára újjáépítésének kezdetétől, katonai exekúcióval minden fi
zetség nélkül csapatokban hajtották a vármegyéből munkára a munkásokat és
* A felhasznált források túlnyomó része a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltárból származik.
Merőben új anyag és nagyon sokban nem támasztja alá történelemtudományunknak erre a
három évre vonatkozóan kialakított felfogását. De a tények makacs dolgok.
1 Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Nyíregyháza (a továbbiakban: SzSzMLt) IV. A. 1. fond
Fasc. 88. no. 29/1670.
2 Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése. Budapest, 1876. II. k.
19—20. o.
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ott nemcsak a hástyák helyreállítására, hanem az árkok kitisztítására és széle
sítésére és egyéb felesleges, a Kamara költségét terhelő munkálatokra kényszerítették. Ami miatt bizonyos dolgok, hogy egyesek az éhség, mások az épület
leomlása, ismét mások a hideg miatt pusztultak el. Innen a nyomorult népnek
jajgatásai, nyögései és sóhajtásai, s panaszaik végtelennek tűnnek és azt vall
ják, jobb lett volna abban a pillanatban elpusztulniuk, mint a fenti bajok közt
állandóan és szánalom nélkül gyötrődniük" .. . száguld még tovább nekikese
redve a vármegyei nótárius tolja.3
Ami ebből a bejegyzésből elsősorban is leszűrhető, mindenekelőtt megerő
síti, hogy volt ostrom, s a várat fel is gyújtották. Az ostromot a városban la
kó magyar katonák élén hihetőleg Veér Mihály vicekapitány vezette. Sennyey
Ferenc kallói főkapitány, kiről az egész Wesselényi-féle mozgalom alatt egy
szó sem esett, most is távol tartotta magát, a várban pedig, későbbi adatok után
feltételezve, mintegy 200 német katona védekezett, kik pár nap után megadták
magukat. Tokajiba történt távozásuk azonban távolról sem zajlott simán. A
tokaji várba szekereiket beengedték, de őket magukat nem. Ez a sors jutott
osztályul a szendrői, diósgyőri németeknek is. Erre Debreceni Ferenc házába
vették be magukat — talán a mai róm. kat. parókia épülete —, a felkelők „ta
rackot forgatván nékik, kivették onnan űket s mind levágták"/' A kallói kommendáns, ha a név utolsó előfordulásából következtetni lehet, 5 Johann Adolf
von Löben lehetett, ő valamivel később, egy év múlva, a sárospataki vár kommendánsaként a parókiát veszi el a reformátusoktól, s Buda ostrománál esik el.
Az irat egy másik vonatkozásának a tanulsága, hogy rendkívüli helyzet volt,
a jobbágyok nem csak a napi fél kiló hús járandóságukat nem kapták meg (v.o.
„az éhség m i a t t . . . pusztultak el" kitételt), de a munka benyúlt a késő őszbe.
Ez viszont segít meghatározni a következő kallói kommendáns személyét. A
neve és leveleinek hangvétele után ítélve francia származású Johann (Jean) de
Chazournes, (szabolosiasan Schazorn) első, október 29-én Kallóban kelt leve
lében magát adjutant-leutnanitnak nevezte. A romos várban szerzett első be
nyomásairól magyarul számolt be a vármegyének. „Kegyelmes urunk őfelsége
felső tisztjeinek parancsolatjából ezen Kalló véghelyben alattam levő vité
zimmel kelleték bészállanom tegnapi napon, mely Kalló végvárát mikor meg
látogattam volna, igen sok híjával találtam lenni, úgyhogy az egyik bástyának
egyik része mind elomölván, nagy pusztulásra közelgetett. Ha meg nem orvosoltatik, . . . míg az hideg is el nem jün derekasabban, parancsolni ne neheztel
jen, azon romlott darab helynek orvoslására succurráljon és elegendő munkást
bocsátani ne difficultálja Nagyságtok, Kegyelmetek, ahhoz való vessző és fák
kal együtt. A vár körül való latorkert is igen romlottul vagyon, annak restau
rálására való karófákkal is succurrálja, ne nehezteljen mennén hamarébb . . ."6
Lipót császárnak és királynak fennmaradt egy mandátuma, mely kizárólag
Kálióval foglalkozik. 1670. november 17-én ír Szabolcs vármegyének a vár sür
gős helyreállítása ügyében, melyet azzal zár, hogy Spankow — ő maga így írta
a nevét — kassai főkapitánnyal egyetértésben intézkedjenek. 7 Ügy látszik, hogy
3 Fasc. 88. no. 31/1670.
4 Teleki Mihály levelezése. (A továbbiakban: Teleki M. lev.) (Szerk.: Gergely Samu) Buda
pest, 1905—1926. VI. k. 163. o.
5 Fasc. 87. no. 111/1669.
6 Fasc. 88. no. 56/1670.
7 Fasc. 88. no. 55/1670.
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ezzel teljes is az összkép. Valójában azonban a részletek nem vágnak teljesen
össze. A király levele már csak akkor érikezheitett, mikor a vármunka megvolt.
Szó van arról is, hogy katonai exekúcióval szedték össze a jobbágyokat, ami
azt jelenti, hogy Spanikow, illetve a kommendáns kérte a rendkívüli gratuitus
labort, de a vármegye megtagadta azt. Azént tagadhatta meg, mert a dadái já
rás Tokajhoz szolgáltatta a vármunkát, a maradék, részben csonka járás fele
pedig Rottal szeptember 5-i döntése értelmében Ecsedhez. Lipót mandátuma
tehát az intézkedésnek csak utólagos jóváhagyása volt. Viszont Zemplén ide
beosztott 63 falva egyszerűen nem jött el.8
A Wesselényi-féle szervezkedés és a felkelés kevéssé érintette egyébként
Szabolcs vármegyét. A főispánja, Barkóczy István ugyan tevőlegesen részt vett
benne és hónapokig Kassán s Pozsonyban fogságban is volt, de részben a vár
megye instálására is, szabadon bocsátották. Rajta kívül Kubinyi László volt
még fogva, szabadulása után Erdélybe menekült, akár csak Bessenyey Mihály,
Balku Pál hadházi kapitány és az említett Veér Mihály, a kallói vár viceka
pitánya.
1671 márciusában, mikor gersei Pethő Zsigmond Bécsbe ment, a kallói főka
pitányt bízta meg, hogy helyettesítse Kassán vicegenerálisi tisztében, de attól
eltekintve Sennyey Ferenc általában többet tartózkodott a rá íbízott várban,
ö irányította a vár befejezetlen helyreállításának munkáit, júniusban kérte
a vármegyétől a munkásokat, mivel „csaknem dűlőfélben légyen . . . őfelsége
és az ország itt való végháza és jönnek Kassáról generális uramék is". 9 Szep
temberben megismételte a kérést: bár teljesítették a labor gratuitust, „mu
tassa meg tovább is ezen végházak épületire való szíves igyekezetit (tudván
Nagyságtok s Kegyelmetek mind magoknak s mind jószágoknak megmaradását
innen függeni) és az már praestált manuariusoknak számát, amennyire lehet,
megszaporítani ne neheztelje, hogy míg az engedelmes, jó üdő tartana, addig
az hátra maradott munkákban mehetnénk elő".10
Igen értékes adatokat közöl a várral kapcsolatban a főkapitánynak egy má
sik szeptemberi levele. Ebből kitűnik, hogy a vár kapuja előtt híd, következés
képp árok is volt, másképpen szólva a várnak a városba épített kapuját és
bástyáját is víz vette körül. Másrészt, ahogy a főkapitány szavai mondják:
„Mihálydi szegíny emberek találtának meg, jelentvén keservesen, hogy régtől
fogvást ezen végházhoz való szolgálatjoknak rendiben, úgymint hídnak való
deszkáknak s ágyúk alá való hasogatott fáknak hordásaiban meg nem hagyván,
az gratuitus labornak praestálására is erőltetné, azmely rajtok való dologról
magam teszek bizonságot, mostani elmúlt aratásnak idején, az szükség úgy kí
vánván szüntelen hordattam az hídhoz való deszkákat. Az meglévén, más szük
séges deszkákat is hordatnom kell vélek". 11 Vagyis bizonyos szakosodás ki
alakulóban volt a jobbágyi vármunkával kapcsolatosan.
Egy másik szakosított munka volt a várat körülölelő Kalló patak kelet felé
elmocsarasodott folyásában a nád kiirtása. Ehhez bizonyos ismeretek s szer
számok voltak szükségesek, jobbágyok nem is tudták elvégezni, hanem a né
met katonák végezték el, fizetség ellenében. A főkapitányt nagyon kellemet
lenül érintette, hogy Fekete János szolgabíró megígérte az összeg kifizetését,
8 F a s c . 88. n o . 75/1670.
9 F a s c . 89. n o . 27/1671.
10 F a s c . 89. n o . 29/1671.
11 Fasc. 89. n o . 28/1671.
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azonban a vármegye megtagadta, „nem lévén arra köteles". 12 Az ügy aligha
végződött kielégítően, ugyanis a vármegye és a főkapitány közt évek óta fe
szült volt a viszony.
Sennyey Ferenc távollétében Chazournes kommendáns is tevékenykedett.
Április 29-én magyarul írt levélben kért három szekeret a következőképpen.
„Mivel itt az őfelsége végvárában minden épületek régiségtül megavultanak
annyira, hogyha szorgalmatos épülettel körülötte nem forgolódunk, haszonra
való nem sok találtatik jó benne. Legelsőben az élés és gabonaházoknak restaunátiójához kívántatik fogni s Tokajból deputáltattanak 3000 zsindely, ahhoz léc
és zsindelyszegek s ennéhány szál fenyő deszkák, Nagyságtokat és Kegyelmete
ket illendő böcsülettel kérem, három szekeret Tokajig rendeltetni. . . amelyek
elhozhassák ide .. .",:ï
Egy másik, dátum nélküli levelében — ez már latinul van — 30 munkás ki
rendelését kéri, továbbá „minél gyorsabban 20 szekér tövist, az oldalakon épí
tett hely megerősítésére és körülvételére".''' Ami kissé rejtélyes meghatáro
zás, de nem teljesen érthetetlen.
A tél ellenére nagy lendülettel folytak tovább a vár helyrehozatalának mun
kálatai még a következő évben is. Chazournes kommendáns, most már Haupt
mann, vagyis kapitány, 1672. január 11-én 600 palánkfát kért, „melyek alkal
masak a vár körül a földbe ásásra", mivel a hó hiány miatt szánnal nem lehet
szállítani; hozzá szekereket is kért. 15 A vármegye azonban nehezen tudott lé
pést tartani a kommendáns igényeivel, márciusban Spankownál panaszkodtak,
hogy hetenkint-ihavonkint kívánja a vármunkát. ,tí
Magyar vicekapitányról nem történik említés. Csak egy Nagy István nevű
gyaloghadnagyról tesznek említést az iratok.' 7
A kallói vár elnevezés helyett ezidőtájt egyre inkább a véghely, confinium
kifejezést használják. Az ok eléggé nyilvánvaló, nem csak magát a várat foglalta
magába, hanem azt a településrészt is — Kisrác utca, Nagyrác utca (sajnálato
san nemrég eltűnt utcanevek) —, hol a magyar katonák laktak és amelyet pa
lánk választott el a mezővárostól, melyet viszont kettős palánk övezett a la
to rkerttel. Kalló jelentőségét a kortársak a változó körülmények és követelmé
nyekhez képest másként és másként határozták meg. Hogy 1671-ben Szabolcs
vármegye miképpen értékelte, a sárospataki gyűlésre küldött követeinek adott
utasításának egyk pontja fejti ki legvilágosabban. „Ez a mi nemes vármegyénk
nek Kalló lévén refugiuma és szegény romlott hazánknak Váradhoz közelebb
confiniuma, felette igen szükséges, hogy erősíttessék. Ily bástyája lévén hazánk
nak, honnét a pogány ellenségnek, amint eddig, mind tartalékja lenne, s mind
excursiója reprimáltathatnék, efficiálják azért őkegyelmek instancia j okkal, ren
deltessék Kallóhoz egészben a gratuitus labor, restauráltassanak azokkal min
den ruinái azon confiniumnak, hogy mikor az szükség kívánja, pro securitate
minden rendek oda refugiálhassanak, és lehessen menedékek..." PS.: „A
csonka ágyút, mást, ahelyett kérni kell az uraktúl Kalló várához, ha mikor a
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török kijün, azzal adódnék hír környékben lakosoknak, hogy tudhatnák alkal
maztatni magokat és vigyázni." 18
Március 19-én — már a kritikus 1672. évben — bizonyos fordulat állt be
Kalló, de általában Felső-Magyarország ügyében: Bagaméron, hódolt erdélyi
területen elfogták Pap Izraelt, a bujdosók postását. Ha eddig a királyi Magyar
országon sejtették, mi készül, Debrecent beleértve, az erdélyi széleken, most
a sejtés bizonyosság lett. Teleki Mihály megnyugvással vette, hogy Pap Izraelt
Erdélybe visszatérőben fogták el, s nem találtak nála levelet, de az erdélyi nun
cius sok mindent elmondott. Kassán felvett vallomását már május 2-án, Sza
bolcs vármegye közgyűlésén, ismertették is. Pap Izrael bevallotta Kassán, hogy
leveleket vitt a magyarországi, Erdélybe menekült rebellisektől, Petróczy Ist
vántól, Veér Mihályitól, Szuhay Mátyástól, Bornemissza Mihálytól, Ispán Fe
renctől, Bay Mihálytól, magától a kiszemelt fővezértől, Teleky Mihály kővári
kapitánytól Debrecenbe az ottani rebelliseknek; lelkesítette, bíztatta őket:
Szepessy nemsokára megjön a jó hírrel a Portáról s akkor rögtön kiindulnak;
beszélt Zákányi Istvánról, aki a török részeken kóborló katonákat és Hegy
alja népét szervezte; hogy sokan azt hiszik, Zákány István Pethő Zsigmond vice
generális embere és gyanúba is fogták; Szőcs János Debrecenben tiszteket is
állított és a zászlók is készek; Szuhay váratlanul akar támadni s állandóan
sürgeti az indulást; a kollégium diákjai készek, hogy a németek ellen fegy
vert fogjanak; Monaky István azt üzente, ha átmennek a Tiszán, Abaújban
többszáz ember várja őket; Hernádnémetiből egy bizonyos Korda István több
ször járt a menekülteknél Debrecenben, ígérte, hozzájuk áll; s mindez Apafi
Mihály fejedelem segítségével és támogatásával. 19
A később történtek ismeretében az tűnhet fel, hogy nincs szó arról, amitől
Teleky legjobban félt, Pap Izrael nem árult el semmit egyes szabolcsi hajdú
városok egyetértéséről és a várak magyar katonaságával való kapcsolatukról.
A kassai főkapitány azonban meg tudta tenni a kellő előkészületeket. Sőt a
13 vármegye konzultációján a vármegyék május 2-án Spankow javaslatára
határozatot is hoztak, hogy „bár a különböző szükségletek, szokatlan munkák
és adók miatt majdnem tűrhetetlenül meg vagyunk terhelve és dolgainknak,
képességeinknek ínségét és kimerültségét napról-napra érezzük, Spankow Pa
ris generális úr előterjesztett javaslatából megértve, hogy a különböző ellensé
ges hírekre tekintve ellenséges támadás történhet,... megígérjük, hogy készek
vagyunk inszurgálni és ezer hazai lovast állítani". A legkevesebb katonát a
kis Torna vármegye állította, 9 lovast, utána már 15 lovassal Szabolcs követke
zett, még a kis Ugocsa is 20-at ajánlott fel. Legtöbb katonát Zemplén és Bereg
adta, 230-at, illetve 170-et, de mindkettő nagy részét Báthory Zsófia állította.
Ung vármegye Ungvár várából Eszterhás Mária — az egykori nádor lánya,
Homonnai György kassai főkapitány özvegye — népével 120-at ajánlott fel és
városaival együtt még két vármegye, Sáros és Szepes lovasai tettek ki jelen
tékenyebb tételt 113 és 100 fővel. Főkapitányuk Barkóczy István, Szabolcs vár
megye főispánja, királyi tanácsos ós kamarás lett, helyettese Barakonyi Ferenc.
A 13 vármegyének feltételei is voltak: a repartitio, vagyis a várak helyőrségé
nek ellátására kivetett élelem elengedése, a rendkívüli terhek megszüntetése,
18 Fasc. 89. no. 122/1671.
19 Fasc. 90. no. 70/1672., adnexum
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mert a katonaság számára rendelt fuvarozást, „a lehetetlen vekturázást nem
tudjuk elviselni".20
Ez a hadjárat valójában nem is Szuhayék támadásával kezdődött. Ugyanis
Teleky Mihály kővári kapitány erős rosszalására Wesselényi Pál június első
napjaiban Hadadról betört Szatmárba és Karassóról, szinte a vár alól, elhaj
tott egy ménest. 21 Az esetnek kettős kihatása lett. Egyrészt a kallói katonák
„száz és 32 szegény erdélyi embernek ökreit hajtották el Debrecen mellől",
másrészt a vármegyék lovasaival, miután Spankow augusztus 3-án Rakamazra
táborba szállást rendelt el22, a hónap végén, a támadást megelőzendő Barkóczy
István Szatmár, Spankow Tarpa felé tartott. Rákóczy 400 puskása pedig Ecsed
alatt 2—3 mérföldre vigyázta a végeket. 23 A támadó sereg ugyanis Hadadon
gyülekezett.
A támadás nem arról jött, ahonnan várták, hanem Várad felől. A Szuhay
Mátyás, Kende Gábor és Szepessy Pál által vezetett sereg csak előhadnak te
kintette magát, mintegy 800 lovas lehetett, abban a reményben, hogy a Teleky
Mihály által vezetett erdélyi had lesz a fősereg. Csatlakozásra szólító leveleik
ben — bizonyos név nélkül említett — nagyságos urakra hivatkozva a haza
és a vallás szabadságával indokolták felkelésüket, de nagyon rossz ajánlólevél
volt az új váradi pasa, Húszain kísérete, aki ezidőben csak a fejedelemségben
180 falu adójára tartott igényt és fél Szabolcsot is adóztatta.
Első nap, augusztus 29-én a sereg Létáig jutott el, ez még a fejedelemséghez
tartozott, de a váradi török is magáénak tartotta. A következő állomás Vámospércs volt, már Szabolcs vármegyében, egészen kis 'távolságra. Az eddigi szak
irodalom többségével szemben a bujdosó sereg útja nem volt diadalút. A vámospércsi hajdúkat azzal kellett csatlakozásra bírni, hogy felgyújtották a me
zővárost. Debrecent mellőzve, hová pedig ezidőben Szabolcsból nagyon sok
jobbágy futott, augusztus 31-én Böszörményben szállt meg a sereg. Közben
Hadházon Pap János hajdúfőkapitány ellenállt. Elfogták, s a hadjárat végéig
a szerencsi várban tartották fogságban.2'' A hadházi ménest pedig elhajtották
s Várad alatt, Szőlősön adták el. Szeptember l-jén különösen Rákóczy Erzsé
bet nem kis kárára, Űjfehértón táboroztak.
Miután több-kevesebb erőszakkal felszedték a hajdúvárosi lovas és gyalog
seregeket, szeptember 3-án érkezett a had Kalló alá. Még előző nap Űjfehértóról felszólították Sennyey Ferenc főkapitányt a vár átadására, aki, ha hinni
lehet Szuhay levelének és egyáltalán Kallóban volt, megszökött. Egy másik
levelet a mezőváros lakosainak írtak, itt laktak a magyar katonák is; ők más
nap némi tárgyalás után és bizonyos feltételekkel beengedték őket a városba.
A harmadik levél címzettje, a várban levő* német katonaság azonban nem is
válaszolt a levélre. Szuhay tehát nem jutott be a várba, melynek mintegy 15
évvel azelőtt, II. Rákóczy György végnapjaiban, Bakos Gábor után, főkapitá
nya volt. Hogy Kalló mezővárosa se fogadta örömmel, azt a tárgyalások mu
tatják.
Kallóban a nyár eleje óta, akárcsak Ecsed, Kisvárda és Ibrány váraiban,
a Strassoldo-ezred egy-egy egysége volt elhelyezve.23 Az eltávozott La Borde20
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ezred katonái Patakra, Tokajira, önodra, Szendrőbe kerültek. Július 5-én az
ecsedi komimendáns, Georg von Wallis sürgette Kalló számára a vármunkát. 26
És dokumentálhatóan augusztus 3-án Peter Wolf supremus excubiarum praefectus, azaz őrnagy állt a kallói vár élén a kommendánsi poszton. Az emlí
tett keltezéssel írt levelében, hivatkozva Spankow levelére, mely szeriint „a
kállai várat minden lehetőség szerint építse", a még mindig romos helyeken
akart javításokat végezni s ehhez kért a vármegyétől palánkfát és vesszőt.27
Nem egészen két hét múlva megismételte a kérését, s 'megemlítette azt is, hogy
„a rebellisek támogatóikkal közelednek". 28 Ezek alapján feltételezhető, hogy
ő védte a várat.
Szuhayék még az éj leple alatt megkíséreltek egy ostromot, Peter Wolf né
metjei, azonban véres fejjel s nem kis veszteséggel verték vissza őket. A siker
telen ostrom után a sereg Nyíregyházára vonult, s a helység nyugati szélén,
a Strázsadomb alatt, a régi Kettős tó partján ütött tábort, ahonnan a löki, eszlári és rakamazi utat szemmel tarthatta, de a vár körülzárására Kallón hagyta
Nagy Andrást, a vár átállt vicekapitányát annyi katonával, „ki az várban szo
rult német ellen elég lehessen". 29 Szuhay a nyíregyházi táborból Teleky Mi
hálynak szeptember 5-én irt levelében nem vallotta be a kallói kudarcot, csak
annyit mondott, hogy „Kalló várát nagy veszedelem nélkül ostrom által meg
nem vehettük" és gyors távozásukat azzal magyarázta, hogy „olyat értettük,
hogy Spankow Kalló megsegítésére már útban van". 30 Spankow valóban erő
sítésért ment s várta őket Tokaj táján. A bujdosó sereg ezért Polgárnak ment
s nyilván ellenkezés miatt felgyújtotta, majd Szerencsen ütött tábort. Farkas
Fábián volt putnoki kapitány, Spankow visszavonulása után, innen indult To
kaj ostromára kevés emberével. Ezért Szuhay, Kende, Szepessy „az Bodrog
három kicsi faluját, az Tiszaháton fel Tímártól elkezdvén Bérceiig, az Tisza
háton alá Dobig és a Takta közit ide az tokaji obsidióra hagyták és rendelték,
kemény pecsétes pátens levelet adván ki felölök".31 Serédy Benedek pedig azu
tán Regéc ostroma miatt vált le. A támadó had alig gyűlt össze, már szét is
forgácsolódott.
Szabolcs vármegye a támadással nehéz helyzetbe került. Mi sem áll távolabb
a valóságtól, mint az az állítás, hogy lelkesen csatlakozott volna a felkeléshez!
Mialatt a Szuhay—Kende^-Szepessy vezette hadsereg a szerencsi táborban
gyűjtötte össze a borsodiakat s a várak magyar katonáit, Szabolcs vármegye
egyik szolgabírája, Lasztóczy István, Leleszre ment és szeptember 8-án a kon
vent előtt a vármegye nevében és részéről ünnepélyes protestációt és mánifesztációt fektettek írásba, „miszerint ezekben az újonnan múlt napokban né
hány bujdosó számosabb magyar azaz erdélyi katonáktól és török seregektől
kísérvén Erdélyből kitörvén a hozzájuk csatlakozó hajdúkkal urunk ő császári
és királyi felsége azaz a mi legkegyelmesebb urunk, valamint a Magyar Király
ságunk, következésképpen Szabolcs vármegye ellen felkelni és ellenségesen
fegyvert fogni és a kallói erősséget azaz őrséget ostrommal körülvenni nem
iszonyodtak, mely esetben az említett protestálok, magukat a segítségtől meg
fosztva tapasztalták, mégis hűségüket, mint addig, ezután is szilárdan meg akar26
27
26
29
30
31

F a s c . 90. n o . 92/1672.
Fasc. 90. n o . 90/1672.
Fasc. 90. no. 88/1672.
Teleki M. lev., VI. k., 285. o.
U o . 385. o.
Fasc. 90. n o . 53/1672.

— 78 —

ják őrizni, vallják. Közben . . . félő, hogy közülük néhány a veszedelemtől való
menekülés igyekezetében a félelemtől hajtva hűségükben meginognak, mások
pedig a külső erőszaktól késztetve" . . . átpártolnak, ne legyen ez nekik később
ártalmukra. 32
Szeptember 18-án Teleki Mihály Sárközről írta Szabolcs vármegyének:
,,. . . minden késedelem nélkül, . . . minden hadi apparátusával mellém jőni
ne mulassza". 33 Kallónál kellett volna találkoznia a vármegyei felkeléssel, csak
hogy mire a levél megérkezett, a menekülő Teleki Batizvasvárinál a fél csiz
máját már ott hagyta a Sár patak iszapjában.
Szeptember 29-én — hogy némileg előlegezzünk — Szuhay levélben kérte
Telekit: a „keménykedő vármegyék" közt „Szabolcsra onnan is parancsoljon
reá Kegyelmetek, hogy Kallónál egész vármegyéül legyen táborban". 3 ' 1 Szuhay
egy másik levele szerint Szabolcs még október 4-én is habozott. 35 Majd csak
október 21-én rendelte el Szabolcs Bátorba az inszurrekciót, öt nappal Györké
előtt, de nem ismert, mely időpontra. 36
A Szerencs alatti táborban, feltehetően azon a harangodi mezőn, mely a
század első felében több alkalommail is táborhelyül szolgált az erdélyi hadak
nak, Szuhay—Kende—Szepessy hadserege hosszasabban időzött. Eltekintve a
Borsodból várható létszámnövekedéstől — Szepessy Pál egykor borsodi alis
pán volt — komoly szempont volt az is, hogy be kellett várni azokat a csopor
tokat is, kik a fejedelemség területére hajtották eladásra a rablott méneseket,
nyájakat, csordákat. A vezéreknek ugyanis pénzük alig volt s éppen ezidőben
Báthory Zsófia is toborzott katonákat, s előfordult, hogy a rebellis seregből
többen átáltak a nagyobb fizetésért.37
A kuruc sereg, ahogy négy év múlva ez a nevezet itt először előfordul, Sza
bolcsban egy hét alatt is alapos munkát végzett, útvonalukon s Nagykálióról
kirajzva nagy területen szinte kitakarították az állatállományt. Nemcsak a had
házi ménest hajtották el Várad mellé, Szőlősre, eladni, hanem Téglásról is el
rabolták az egész jószágállományt; ezt Debrecenben s Biharban adták el. „Azon
kívül 11 emberkárral is vadnak miattok — mondták a vallomástevők —, kik
őmiattok vesztek el". Téglásnál kiemelve említi egy későbbi okirat a következő
esetet is: „Néhány helynek lakosai, ahol nincs vízimalom, kiknek csak száraz
malmuk van, megfosztva állataiktól, ökrök módjára magokat fogva be az őr
lésre, az állati, nehéz munkába (ahogy Téglás faluban Szabolcs vármegyében
megtörtént) megszakadtak és meghaltak". Az újvárosiak tanúsága szerint „sok
számtalan lovakat, ökröket, teheneket hajtottak el és disznókat őfelsége biro
dalmából az török fődére". Üjfehértón „az sok abrakoláson és gazdálkodáson
kívül azoktól az Erdélyből kijött, törökökkel és rebellis hadakkal együtt valók
tól vallottak marhájokban és egyéb jószágokban 544 forint érő károkat, me
lyeket azon rebellisek, törökökkel és az váradi Húszain agával együtt cseleked
tek. Nagyobb része csak prédált, kiket mind Debrecenre és hajtották."
Nyíregyháza nem szerepel abban a gravámen-jegyzékben, melyből az előző/
adatok származnak, 38 az 1764 évi kassai konzultáció viszont Nyíregyházát
32
33
34
35
36
37
38

n

Fasc. 90. n o . 11/1672.
Fasc. 90. n o . 52/1672.
Teleky M. lev., VI. k., 331. o.
Uo. 345. O.
Fasc. 90. n o . 73/1672.
Teleki M. lev., VI. k., 331. o.
Fasc. 91. n o . 30/1673.
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Orossal s több más faluval azon helyek közt említi, melyek között „néhány
egészen, egyesek pedig nagyobb részükben elnéptelenedett, állataiktól meg
fosztva, .. . szokott vetésüknek alig tizede van meg a határukban". Tekintve
az évszámot, ez az adat alighanem úgy értelmezendő, hogy vissza kell vetíteni
a hadjárat idejébe. Egy-két év múlva ugyanis az említett falvak már ismét né
pes helységek, Nyíregyháza és Oros is.
Nehezebb megfogni a Kallóról és Nyíregyházáról kirajzó fosztogatásokat:
az írás adatai ömlesztve, összesítve vannak, alig-alig lehet szétválasztani az
egyes fosztogatási hullámokat, ugyanis a hadjárat két felvonulásán kívül Szuhay még decemberben, karácsonyra, újra betört Észak-Szabolcsba, majd a kö
vetkező év virágvasárnapján is megérte a vármegye egy fosztogató csapat betö
rését. Egy Disznós Mihály nevű „felkatona" minden valószínűség szerint az első
támadás alkalmából rabolta meg Baktat, Lórántházát. Erről a következőket
mondja az okiratunk: „Alsó magyar hadak, az Szuhay Mátyás hadában valók,
töttenek kárt lovak elvitelében s marhák elhajtásival és egyéb jóknak elprédálásiban in summa 900 forint érő kárt, melyeknek az derekas kártételében
közülük volt legfőbb Disznós Mihály, az nyíregyházi fel és Vass Márton névő
katona, kik az Szuhay Mátyás levelével jártak és jöttek falujokra és tötték s
tétették az kárt, azonkívül az baktai földesuraknak, az Barkóczy uraknak
őnagyságoknak gabonabéli kárt, vermes és asztagbélit, búzát, gabonát, zabot. . .
600 és 58 magyar forint érő kárt". Vass Marci nevét megjegyezték a szomszédos
Vaján és Madán is. „Vaján Vay Ábrahám uramnak őkegyelmének marháiból,
barmaiból, hintájából, méheiből és külső és belső javaiból udvarházaiban töt
tenek csak legalább is ezer magyar forint érő kárt, azmely kártételént magához
Szuhay Mátyáshoz menvén, semmit sem tött róla". Ügy tűnik, a várkastély
nemrég épített bástyái sem lendítettek sokat az épület védelmezésén, a kár
nagysága erre mutat. Madán Vass Marci 43 marhát hajtott el, de „tíz híján
száz magyar forintokat fizettenek falujói" neki, így visszakapták a jószágai
kat. Biztosra vehetjük, hogy a 90 forint a „főkatonai" tarsolyban ott is maradt.
Szeptember 19-én a bujdosó vezéreknek a Kassa melletti Széplak alatti tá
borból írt leveléből megtudjuk, hogy Kallóban továbbra is Nagy András vitte
az ügyeket, illetve végezte a német őrség sakkban tartását, de úgy, hogy ugyan
akkor a kóborló latrok toborzására, illetve megzabolázására is parancsot ka
pott: „vagy rendben zászlók alá menni az haza szolgalatjára kínszeríttessenek,
vagy felverettetvén disszipáltassanak és érdemes büntetésre fogságra adassa
nak". 39
Pár nappal későbbi időpontból (szeptember 23.) származik Nagy Andrásnak
egy levele, mely helyzetére rávilágít. A vármegyéhez írt levélben „porták után
vetett puskásokat" kér, hogy „az itt való várban utolsó veszedelmére beszo
rult német ellenségre rajta menvén belőle ostrommal kitétessen'"' 0 — írta mint
„Kalló confinium substitutus capitaneus"-a. Túlságosan is derűlátónak bizo
nyult, s Szuhayék sem voltaik vele megelégedve. Kende Gábor a buzinkai tá
borban kelt, Teleki "Mihályhoz küldött egyik levelében pár nappal később már
azt javasolta, hogy „Veér Mihályt Kallóban béküldené"/' 1 Csakhogy időközbén,
már szeptember 20-án, a Teleki-vezette erdélyi fősereg Batizvasvári és Egri kö
zött csúfos vereséget szenvedett s tovább nem is jutott. Viszont Szuhayék Te39 Fasc. 90. no. 54/1672.
40 Fasc. 90. no. 60/1672.
41 Teleki M. lev., Vi. k., 336. o.
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leki Mihálynak írt levelükben — október 4-én — egy ismét sikertelen ostro
mot említenek: „Az kallói mostani rosszul tanált ostrommal majd ez a föld is
desperál.'"' 2
Viszont a 18 éves Wesselényi Pál vezetése alatt, pár hét múlva összeszedve
Teleki szétzilált csapatait, egy újabb erdélyi sereg indult el, kiket a szabolcsi
iratok a somlyai kapitány, Serédy Benedek után sokszor egyszerűen csak somlyaiaknak neveztek. Kalló várának németjei csak 40 napos körülzárás és ost
rom után adták meg magukat Wesselényi Pálnak, érkezése másnapján, októx ber 12-én. Lónyay Anna fia Veér Mihályt állította a vár élére. ,,Vér Mihály
uramat peniglen ezen darab földnek vigyázására itt hagyjuk"/'"' — írta Wes
selényi Pál Teleki Mihálynak, mintegy jóváhagyását kérve. A választás nagyon
meglepő nem lehetett. Veér Mihály azelőtt is Kalló vicekapitánya volt, és mivel
csatlakozott a két év előtti felkeléshez, ami miatt per is indult ellene, szabadu
lása után Erdélybe menekült. Mindezeken kívül, Teleki Mihály sógora lévén,
- minthogy ekkor Wesselényi Pálnak még Teleki lánya volt a mátkája, a rokon
sághoz számítódott.
Kalló várának új kapitánya már másnap beszámolt sógorának a helyzetéről:
„ . . . tegnap Kallót feladták. Volt benne nímet több kétszáznál, jó fegyveres.
Kurva is volt negyven vagy ötvenig való, melyeket most Várda felé kisírnék
az urak, és seregek akarván temtálni Várdát is. . . . az ostromon veszett másfél
száz (ti. katona) . .. igazán engem nagy gondra hagyának, nem lévén semmi
had vélem, sem itt benn Kálióban, se mezőn, s mégis azt parancsolják, az egész
Tiszán innét való földet őrizzem. . . Szégyenlem, hogy egy katonának formá
sabb lovai vannak. Kérem Édes Uram, akár Csendest, akár Büszkét, bárcsak
fekete csikót.. *m
Szabolcs vármegye Bessenyey Mihályt rendelte Kálióban Veér Mihály mel
lé/*5 A szűkszavú megjegyzés többet mond. Veér Mihálynak egy október 16-i
levele viszont elárulja, hogy Ibrányban a várat védő németek eddig kitartottak.
A vár megadása után az átpártolt németeket Bessenyey Mihály vitte át Kál
ióba, hihetőleg még azon a napon'56 ők majd Apafi testőrségébe lépnek. Bes
senyey Mihály két év előtt a felkelőkhöz tartozott, majd Erdélybe menekült.
Most visszatért, hogy aztán végleg Erdélybe távozzon szép Anna lányával, ki
később Veér György somlyói kapitány felesége lett.
Mikor Wesselényi Pál Forgách Miklóssal, Ispán Ferenccel és Serédy Bene
dekkel, a Pozsonyban felmentett somlyai kapitány kíséretében elindult Kálió
ból Kis várda felé — és Gyulaffy László Szatmár ellen —, a rebellisekre jellem
ző túl merész terv lebegett szemeik előtt: Munkács vára, melyet Báthory Zsó
fia védett. Nyírtasson Várda várának körülzárásakor elidőztek egy keveset Se
rédy Benedek udvarházában, mely később Krucsay Jánosé lett, s erősen át
alakítva ma is áll. Október 16-án Wesselényi Pál Szabolcsbákáról írt Teleki Mi
hálynak. Értesítette, hogy Balku Pál elfoglalta Ungvárt — Esterházy Mária
várát —, továbbá, hogy Baksa István, az egyik Pethő s Barkóczy Ferenc is
mellettük vannak, míg a várdai várat Melith Zsigmond tartja/' 7 A levélben sze42 Uo. 345. o.
43 Teleki M. lev., VI. k., 353. o.
44 Uo. 355. o.
45 Uo. 355. O.
46 Uo. 373. O.
47 Uo. 371. O.
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replő neveket olvasva a pozsonyi törvényszék pereiben szereplő nevek térnek
vissza, ami pedig a várat védő Melith Zsigmondot illeti, előző évben ő is állt
a pozsonyi judicium delegatum előtt, s felmentették az összeesküvés vádja alól,
mint Serédy Benedeket. Katolikus és békésebb természetű volt őseinél, kik
között nagyapjától felmenőén három szatmári főkapitány is volt. Kezében is
mét egyesült a család hatalmas vagyona, de nem tudta megtartani. (A kisvárdai
vár másik három részbirtokosa a már említett Esterházy Mária, Nyáry Krisz
tina és Miklós nádor lánya, homonnai Drugeth György kassai főkapitány öz
vegye, továbbá felesége, a szabolcsi főispán, Melith Péter lánya; Melith Mária
révén ifjabb Zichy István, végül pedig távoli ágon Nyáry Zsigmond özvegye,
idősebb Melith Mária.)
Mint Kallónál is történt, egy hátrahagyott kis csapat itt is körülzárta a vá
rat s ,,az urak a sereggel vonultak tovább". Szentmárton vára, úgy látszik, ellen
állás nélkül megadta magát, őrség aligha volt benne. Pár napra azután Melith
Zsigmond is átadta a kisvárdai várat, a jelek szerint azzal a feltétellel, hogy
megkímélik az ő jószágait, az ő részét ugyanis a bujdosók nem rabolták ki, csak
egy hétig kellett volna kitartania. Spankow, Barkóczy és Esterházy Pál október
26-án verte szét Györkénél Szuhayékat, Báthory Zsófia pedig, maga is sütö
getve az ágyúkat, Munkács alól kergette el Wesselényiéket.
Az előzmények után nem lehet meglepő, hogy Wesselényi Pál eme hadjá
ratának terheit a szabolcsi és beregi nemesség és szegénység állta, válogatás
nélkül. A sok fosztogatás közül most is nehéz elkülöníteni azokat, melyeket
biztosan ehhez az alkalomhoz lehet kapcsolni. így Öfehértón „gróf Csáky Ist
ván uram javait, marháit, fóttos juhait, feles ökreit, szekereit, hordó túróit. . .
vermes és asztagbéli gabonáit prédálták és vitték el. . . 1000 forint érőt lega
lább. Az gabonát Balku Pál Debrecenbe szállította, a juhokat, ökröket Wesse
lényi Pál". Talán felesleges megemlíteni,- hogy az egykori hadházi hajdúkapi
tány, Balku Pál, ugyancsak az előző évben, a pozsonyi húsvét utáni idézés elől
Erdélybe menekült. Mindenesetre ennek a seregnek is első gondja volt, hogy
a hadi kasszát legyen miből feltöltenie. De szomorúan feltűnik ennél a Wes
selényi Pál-féle hadseregnél, hogy értelmetlenül pusztítanak és, feltehetően
bosszúból, kegyetlenkednek, gyilkolnak. „Elmúlt ősszel az magyar talpasok
törökökkel együtt reá menvén Apátiban Szentiványi Mihály uram házára,
magát nem kaphatták, hanem valamit kaphattak, úgymint lovait, ökreit, sertés
marháit, búzáját, gabonáját, lencséjét, borsóját, ménéit, minden őszi és ta
vaszi veteményt, udvarházánál levő minden házi portékáit, azkit elvittek, azkit
nem, összerontották, vagdalták és minden jovait felprédálták". Kára 1000 fo
rint. Megjegyzésül ide kívánkozik, Szentiványi maga is az előző év perbe fogott
jai közt szerepelt.
Kenézben (ma Ókenéz) Szentmarjay Pál „feleségének minden ruháit. . . még
az gyermekérül az ingét is levonták". (A helytörténet ismerője elrévedez, vajon
Büdy Erzsébet araeyskófiummal kivarrott ruhái is köztük voltak-e, melyekben
1603-ban a kisvárdai vásárban Tegzes Borbála pompázott, miért is Anarcsy
István görbe szemmel nézett rá, s melyeket akkor raboltak, mikor orvul meg
ölette férjével és Csomaközy Andrással Tiszakerecsenyben Bornemissza Mik
lóst?)
Ugyancsak Kenézen „Horváth Lászlónak sok ízben az házára reá menvén,
az Erdélybül kijütt hadak magyar talpasokkal és törökökkel együtt és valami
jovait kaphatták, mind elvitték, prédálták, házát elpusztították, annak utána
— 82 —

reá ütvén az szállására ugyan Kenézben, mind magát Horváth Lászlót s mind.
17 esztendős nevendék fiát éccakának idején kötözve kivitték az falubul az
mezőre és rettenetes halállal mind fiastul megölték". A holttesteket pedig,
ahogy a gonosztevőkét szokták, a határárokba lökték. Az itt okozott kár 1000
forint. Serédy Benedek katonái Litkén 227 forint, Tuzséron pedig 505 forint
kárt okoztak.
A kenézi eset legszomorúbb tanulsága, hogy előre vetíti a következő véres
13—14 év szörnyű kegyetlenségeit, melyeket a köztudat Cob nevével fémjelez.
Nem biztos, hogy helyesen.
A Wesselényi-féle sereg értelmetlen rablásai arra is adnak bizonyos magya
rázatot, miért oly szegény Szabolcs e századból származó műtárgyakban. Az em
lítetteken kívül a kisvárdai várban, eltekintve az uradalomban tett több, mint
15 000 ft értékű mindenféle kártól, a Zichy — egykor Szakoly i—Melith-féle —
részből „párducbőröket, finum skarlát szőnyegeket, fejér ruháit mind elvitték"
a rebellisek.
Értelmetlen, elvakult rombolási düh jellemzi a Bezdéden és Pálcán Barkóczy
László udvarházában történteket, amit akkor is nehéz megérteni, ha tudjuk,
hogy a birtokos unokaöccse, Barkóczy István, Szabolcs vármegye főispánja,
a koronás király — ahogy az akkori magyarok nevezték — egyik legjobb és
legvitézebb ezredese szemben állt a rebellisekkel. „Az udvarház körül való búza
és rozs vermeket felszedvén, szekerekre rakván eladták, azon kűvül zabját,
árpáját, tyúkját, lúdját, indiaiját, kacsáját, szarvas és sertés marháját mind
elhajtották. Azonkívül az udvarházban való úri kemencéket, ajtókat összeront
ván, vagdalván, az ajtók pléheit leszedvén, az törökök és az talpasok elvitték onnat, az pincérül és egyéb élésházakról az lakatot levervén, valamit kaphattak,
mind elvitték, nyoszojákat, karszékeket elvagdalván..." Az év végével Kalló
val kapcsolatosan a szabolcsi iratok jó ideig mélységes hallgatásba burkolóz
nak, ami szinte érthetetlennek tűnik. Ha csak azt nem számítjuk, hogy mikor
még ugyanebben az' 1672-es évben karácsony előtt Szuhay ismét vezetett FelsőSzabolcsba egy eddig nem közölt rablóhadjáratot, Ramocsaházán Fekete János
„felkatona", Ábrahám Istók és Pusztai János volt kallói katonák nevét jól meg
jegyezték.
Az első jelzés kései, a Szepesi Kamarának egy 1673. április 21-én kelt levele
(megismételve május 8-án), melyben gabonát kért Kallóba/' 8 Előző hasonló tar
talmú februári levelében Kalló nincs említve/' 9 A gabonával azonban baj volt,
az előző évi támadás alkalmával Szuhayék teljesen kifosztották a vármegyét,
úgyannyira, hogy május 11-én Cob (Pethő Zsigmond halála után — az első né
met — kassai főkapitányhelyettes) már azzal fenyegette a szolgabírákat, ha
nem szedig össze az annonát, 50-ével az ő birtokukra küldi kvártélyozni a ka
tonákat. 50
1673 szeptember végéről már komolyabb adait szól: egy Kassán kelt, feltehe
tően Spankowtól származó irat. A levél azzal indul, hogy a vármegye a főkapi
tányhelyettes „Cob gróffal megállapodott Kalló várának újjáépítésének kap
csán, hogy a vármegye gondoskodik a palánkokhoz és más épületekhez szük
séges elegendő és alkalmas fák szállításáról és hogy a palánkokat a vár körül
jó formában teljesen elkészítik" . . . Vailami nagyobb pusztulásra utal ennek
48 Fasc. 91. no. 50. és 49/1673.
49 Fasc. 91. no. 40/1673.
50 Fasc. 91. no. 52/1673.
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a levélnek még az a részlete is, mely nemcsak az egész vármegyét Kallóhoz ren
deli labor gratuitusra — amire az utóbbi években nem volt példa —, hanem
Zemplén vármegyéből is 63 portát. (Az észki szomszéd vármegye ezidőbjen 303
3 8 portájával több, mint kétszer népesebb Szabolcsnál — 138 1 4 lakott porta.)
Végül pedig mindezeken kívül még pénzbeli segélyt is kilátásba helyezett. 5 '
Az 1672. évi pusztítás tehát jelentős volt. A dolog mikéntjéről, némileg pon
tatlanul, a Pálóczy-memoriálé is értesít. Eszerint Cob és Esterházy Pál Szuhayék
üldözésének utolsó fázisaként Aranyosmeggyest, Lónyay Anna várkastélyát
foglalta és rontotta el, visszatérőben „Kalló várát, ki az szaladásban az magya
roktól felégettetett és elrontatott volt, megépíttetvén a föld népével nímet és
magyar praesidium helyheztetett feles néppel (úgy magyarokkal is Barkóczy
István mellé) melléje. Megépíttetvén egynéhány hetek múlva . . . securitást igért
az hajdúknak" . . .">-

51 Fasc. 91. no. 7/1673.
52 A pálóczi Horváth család naplója, Memóriáié. (Közli: Szopori N»gy Imre) Budapest, é. n.
233. o.
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MŰHELY
KELENIK JÓZSEF

A HADÜGYI FORRADALOM ÉS HATÁSA MAGYARORSZÁGON
A TIZENÖTÉVES HÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN
Tények és megjegyzések a császári-királyi hadsereg
valós katonai értékéről*
1956-ban ismerkedhetett meg a világ Michael Robertsnak a hadügyi forra
dalomról szóló elméletével.1 Véleménye szerint az 1560—1660 közé eső száz
év alatt négy egymásra épülő tényező együttes változása alapvetően új utakra
terelte a hadviselést.
A változások első és legfontosabb területe a taktika volt. A lőfegyverek gyors
fejlődése hamarosan megteremtette a lineáris taktika alapjait. Az új harcren
dek természetesen jobban kiképzett, fegyelmezettebb katonákat követeltek
meg. A megbízható, veterán harcosokat viszont kifizetődőbb volt a hadjáratok
közötti időszakokban is együtt tartani, ez pedig már egy állandó hadsereg alap
jait jelenthette.
A stratégiai gondolkodás átalakulása képezi a változások második csoport
ját. Roberts szerint fokozatosan egy merészebb, a nagy, döntő csaták megví
vásától nem félő, több hadsereggel operáló hadvezetés alakult ki.
Az új elképzeléseknek megfelelően — ez az elmélet harmadik eleme — je
lentősen növekedni kezdett a hadrafogott hadseregek száma és létszáma.
Ez pedig — végül — mélyreható gazdasági, szociológiai és államigazgatási
változásokat indukált az egész társadalomban.
Jóllehet azóta csaknem 35 év telt el, a szerző teóriája mozgásban tartotta
és talán tartja még ma is a XVI—XVII. század hadtörténelmével foglalkozók
gondolatait. Ennek titka, hogy Roberts elmélete nem más, mint egy rendkí
vül komplex, széles dimenziókat átfogó elvi vázlat, amely a hadtörténészek
számára egyszerre jelent kihívást és lehetőséget. Hiszen minden szakembernek
módot ad arra, hogy saját kutatásainak eredményeit egy nagyarányú koncep
cióba illessze, vagy éppen ellenkezőleg, újakat állítson fel. Ennek megfelelően
Roberts elméletét egy olyan monumentális épület tervrajzához hasonlíthatnánk,
melynek egyes, kisebb vagy nagyobb részleteit az építők az idők folyamán mó
dosították, új, nem tervezett szárnyakat is felhúztak, de az eredeti terv vál
tozatlanul meghatározó maradt.
A tudomány épületének gondolkodó és kritikus szemléletű építőmesiterei közé
tartozik az a Geoffrey Parker is, aki 1976-ban megjelent A hadügyi forradalom
1560—1660 — egy mítosz? című írásában Roberts elméletének egyes tételeit
vitatja. 2 Kiegészítései, új kutatási eredményei részleteiben módosították, pon* A Gyalókay Jenő Tudományos Kör 1990. március 26-i összejövetelén elhangzott előadás bő
vített változata.
1 Roberts, Michael : The Military Revolution, 1560—1660. Belfast, 1956.
2 Parker, Geoffrey: The „Military Revolution", 1560—1660. — a Myth? Journal of Modern His
tory. 1976.
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tosították ugyan az eredeti elméletet, de meg nem ingatták. Sőt, az 1980-as
évek végére Parker — a hadtörténet, a társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténet
legjobb, legújabb eredményeit felhasználva, átdolgozva, térben és időben ki
terjesztve — felelevenítette a hadügyi forradalom elméletét. Gondolatait, el
képzeléseit A hadügyi forradalom avagy a katonai újítások és a nyugat fele
melkedése 1500—1800 című, 1988-ban megjelent könyvében fejtette ki.:! Sze
rinte a koraújkori Európa hadügyét három, egymással szorosan összefüggő
fejlődési irány forradalmasította. Ezek: az olaszbástyás erődítési iskola elter
jedése, a tüzérség és a tűzfegyverek technikai fejlődése, széles körű elterjedése,
a tűzerőre való fokozatos támaszkodás és az ezzel járó taktikai változások, to
vábbá a hadseregek létszámának drasztikus növekedése. Ezek lennének tehát a
XVI. század második felétől kibontakozó ún. hadügyi forradalom legfontosabb
princípiumai, mélyeket azonban Parker csupán a mellékelt térképen (87. o.)
besatírozott területeken vél felfedezni. Véleménye szerint az e régiókban meg
születő hadügyi forradalom, előbb nyugat felé terjeszkedve, még a XVI. szá
zadban elérte Angliát, majd a XVII. század folyamán a Német-Római Biroda
lom belső területein keresztül kelet felé, Lengyelországon és Oroszországon
belül is utat tört. Az európai körképből Magyarország sem marad ki. A szerző
így jellemzi a magyarországi törökellenes harcokat: „Magyarországon az 1560tól számított 100 év során egyes egészen különös, sajátságos határháború ala
kult ki, melynek során a fő célokat nem a csaták megvívása, vagy a várharcok
jelentették, hanem a marhák elhajtása és a fogolyszerzés. Ezt a tendenciát
pontosan tükrözik a fennmaradt dokumentumok, amelyek aprólékos pontos
sággal jegyzik fel a megszerzett vagy elveszített marhák számát és értékét, de
a legrészletesebben a hadifoglyokról szólnak. A katonai rangokat, megkülönböz
tető jeleket, neveket, ál- és gúnyneveket (pl. Ali a Vadállat vagy örült Juszuf)
mind-mind feljegyezték, mivel a hadakozás valódi célját a fogolyejtés jelen
tette. A hadifoglyok váltságdíjai nagy üzletet jelentettek a magyar végvidéken;
gyakran magasabbra rúgtak az ebből származó bevételek mint egy-egy had
járat költségei.'"1 Magyarán; miközben nyugaton a hadügy robbanásszerű fej
lődésnek indulva virágkorát élte, a törökkel állandó harcban álló magyar és
osztrák-német katonaság jól jövedelmező marhalopással és fogolyfogdosással
múlatta az időt. Ez az Ausztria és Magyarország hadügyéről festett idilli, ám
irreális kép, ha jobban belegondolunk, rendkívül elszomorító. Geoffrey Parker
ugyanis jónevű, ismert történész, írásait Amerikában és Európában egyaránt
sokan forgatják. Nem lehetetlen tehát, hogy munkája nyomán az európai és
Európán kívüli szakmai körök szemében a fent idézett, tökéletesen félreértett
és valótlan kép fogja jellemezni a XVI. század magyarországi hadügyét. Pedig
a XVI. század második felében, illetve a tizenötéves háború időszakában azon
jelenségek és folyamaitok többsége, amelyeket összefoglalóan „hadügyi forra
dalomnak" szokás nevezni, osztrák-német közvetítéssel, Magyarország terüle
tén éppúgy megjelenik, mint a „fejlett" nyugaton.
Mi bizonyítja ezt a feltevést? Elsősorban éppen Parker elmélete, ő ugyanis
munkájában többször kiemeli és erőteljesen hangsúlyozza, hogy az olasz erő-

3 Parker, Geoffrey: The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West,
1500—1800. Cambridge, 1988. (a továbbiakban: Parker, 1988.).
4 Parker.

1988,: 35—37. o.
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A hadügyi forradalom kiindulási területei a XVI. századi Európában.
Military Innovation and the Rise of the West, 1500—1800 (Cambridge, 1988)
Geoffrey Parker : The Military Revolution
című munkájából •
dítési iskola elterjedésének határai pontosan kijelölik a hadügyi forradalom
által érintett területek határait.
Mint az közismert, Győr, Komárom, Érsekújvár, Eger, Nagyvárad, Kanizsa
falait — hogy Bécsről már ne is beszéljünk — az olasz erődítési iskola klasszi
kus szabályai szerint építették. Méghozzá jórészt a nagy németalföldi erődök
építésével egyidőben. De oldalakat lehetne megtölteni azoknak a kisebb je
lentőségű magyarországi várépítésekinek, erősítéseknek felsorolásával is, ame
lyeket jónevű olasz hadmérnökök terveztek, illetve vezettek a bástyás erődí
tési rendszer elveinek alkalmazásával. 5
A hadügyi forradalom második princípiuma a tűzfegyverek széles körű és
tömeges elterjedése, illetve az ezzel járó, jelentős taktikai változások.
5 Banfi, Florio: Carlo Theti és a magyar várépítészet. Hadtörténelmi Közlemények (a további*
akban: HK), 1932.; Maggioriotti, L. A.-Banfi, Florio: Pitero Ferrabosco. HK, 1933.; Marosi Endre:
Gondolatok a magyar várépítés történetéhez. HK 1970.
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A XVI. század ötvenes éveitől kezdve a magyarországi várharcokban, a por
tyákon, mezei harcokban egyre nagyobb szerepet kaptak a lőfegyverek.
1542-ben Szeged városa 1000 puskás gyalogot kért védelemül. 0 Az 1552-es
török hadjárat idején Lippa védelmére 350 magyar puskás érkezett. 7 Losonczi,
hogy folytatni tudja Temesvár védelmét, 1000 magyar gyalogot (pixidariust)
követelt Castaldótól. 8 A szigetvári főkapitányi utasítás 1554-ben 400 válogatott
puskás gyalog tartását írta elő9 1564. április 18-án a bakabányaiak levélben
fordultak a selmeciekhez, melyben a város alatt portyázó török ellen 30 jó
puskást kértek segítségül.10 1566-ban Zrínyi Miklós Kanizsai Orsolyától kérte,
hogy ,,. . . e hely és egyéb tartományok az elkövetkező veszedelmet elkerül
hessék, . . . saját tetszése szerinti számú gyalogpuskást. . . ide hozzánk Szigetre
mielőbb útnak indítani . . ." szíveskedjék.1-1 Ugyanekkor készült az ostromra
Kerecsényi László gyulai kapitány is. Schwendi Lázár főkapitány a már elkül
dött 400 után még „ . . . 200 puskást . . . továbbá 30 mázsa puskaport. . ." ígért
neki.12 A palotai kapitány, Thúry György is lövészeket kért vára védelmére. 13
A kézi lőfegyverrel felszerelt katonák a mezei harcokban mind defenzív,
mind offenzív taktikai szituációkban szép sikereket értek el. 1556-ban a babócsai harcban folyó védte a német lövészeket ,,. . . mely iszapos és örvényes lé
vén, a lovak hánykódnak, a mieink golyózáport szórnak, de az ellenség nagy
veszteséggel mégis át szállt. . ,".M A bajcsai palánk építését is meg akarta zavar
ni a török 1579-ben, de „ . . . a mély mocsáron csak nehezen, s nagy veszteséggel
vergődött á t . . . úgy, hogy Ali bég seregének nagyobbik része lelövöldözhe
tett..." 1 5 . Hasonlóképpen a süppedékes talaj lett a támadó török lovasság
veszte az 1587-es kacorlaki összecsapásnál is.10
A lőfegyverek gyors elterjedésének és előretörésének egyik legfontosabb okát
a török elleni harc további koncepcióját kidolgozó haditanács 1577-es állásfog
lalásából ismerhetjük meg. Eszerint: ,,. . . mivel tudvalevő dolog, hogy a törökök
lovaik számára nézve a végeken a huszárokat messze felülmúlják, szükségesnek
látszik, hogy Felséged a . .. határokon annyival több német lovas lövészt tart
son, kik ezeket a magyarokat támogassák . . . mert ez idő szerint a kézi lőfegy
ver a legfőbb előnye Felséged hadi népének ezen ellenséggel szemben...". 1 7
A fegyverzet fejlődésének irányát a magyarországi hadszíntér és az ellenfél
sajátosságai tehát már eleve megszabták. Jóllehet ebben az időszakban egész
Európában egyre szembetűnőbb a lőfegyverek térhódítása, az itteni változások,
legalább részben, a helyi, belső fejlődés következményei, s nem egyszerűen az
európai „licence" átvételei voltak.
A tűzerőre támaszkodó taktika előretörésének egyik biztos jele a kézi lő
fegyverek számának növekedése. Ezt a grazi Zeughaus 1568—1598 közötti fegy
verállományának gyors gyarapodása kitűnően szemlélteti. 1568-ban 621, 15816 Takáts Sándor: A m a g y a r gyalogság m e g a l a k u l á s a . B u d a p e s t , 1908. (a t o v á b b i a k b a n :
Takáts)
15. o.
7 Takáts: 16. o.
8 Barabás Samu: Regeszták Erdély t ö r t é n e t é h e z 1551—53. T ö r t é n e t i T á r , 1892. 270. o.
9 Takáts: 58. o.
10 Matunák
Mihály: Drégely és P a l á n k k a t o n a i s z e r e p e a t ö r ö k alatt 1552—1593. K o r p o n a , 1901.
11 Régi m a g y a r levelestár XVI—XVII. század. (Szerk.: Hargittay
Emil), B u d a p e s t , 1981. 147. o.
12 Veress Endre: G y u l a v á r o s o k l e v é l t á r a 1313—1800. B u d a p e s t , 1918. 419. o.
13 Istvánffy
Miklós:
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 1490—1606. I—II. ( F o r d . : Vidovich György) D e b 
recen, 1867—68. 522. o. (A t o v á b b i a k b a n :
Istvánffy).
14 Istvánf fy: 412. o.
15 Istvánf fy: 616—17. o.
16 Istvánffy:
643—44. o.
17 Geöcze István: H a d i t a n á c s k o z á s o k az 1577-ik é v b e n . H K 1894. 658. o.
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ben 663, 1590-ben pedig már 852 szakállast vettek számba. A legszembetűnőbb
azonban a könnyű puskák számának emelkedése. Míg 1568-ban csak 406, ad
dig 1581-ben már 2329, 1590-ben pedig 2763 darab sorakozott a raktárakban.
A második háborús évben, 1594-ben pedig 3508 a leltárba vett puskák száma.
A lovas puskások által használt keréklakatos fegyverek mennyisége is szépen
növekedett. 1581-ben 199, 1590-ben 419, 1594-ben pedig már 543 darabból állt
a készlet.
A trend hatását a fegyverek számának folyamatos emelkedése mellett legin
kább az jelzi, hogy az igazán nagy mennyiségi ugrások a békeévekre esnek.
1568-ban alig 1049 lőfegyver volt a szertárban, 1590-ben viszont már 4312.
Már a békeidőszak készletei is .tekintélyesek, pedig Graznak mindössze a hor
vát és a vend főkapitányság várainak utánpótlásáról, illetve a közvetlen ve
szély esetén felfegyverzendő stájer felkelés (Landesaufgebot) szükségleteiről
kellett gondoskodnia. A háború éveiben, jóllehet a déli végvidék mellékhad
színtérnek számított, a fegyverek száma, noha jelentős elvonásokra kerülhe
tett sor, tovább emelkedett. 1594-ben 5454, 1598-ban 5661 tűzfegyvert írtak
össze. Is
Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy ha a hadszíntérnek csak e perifé
rikus szakasza mögött ilyen komoly fegyverkészletek álltak bevetésre készen,
vajon milyen és mekkora szerepet kaphattak a lőfegyverek a főerők harcai
ban?
A nem magyar gyalogság fegyverzetének arányait 36 Bestallung adatai alap
ján próbáltuk meg áttekinteni, 1 ' 1 melyek közül az első az 1593. december 9-i,
az utolsó 1605. június 30-i dátumot viseli. (L. a táblázatot a 94—95. oldalakon!)
A táblázat adataiból azonnal kiderül, hogy a háború kezdetétől fogva, kivé
tel nélkül minden gyalogos egységnél, egyértelműen és vitathatatlanul a tűz
fegyverek dominálnak. Kérdés tehát egyedül csak az lehet, hogy a gyalogosok
fegyverzetének mekkora hányadát teszik ki a lőfegyverek?
Az ún. német ezredekben viszonylag magasabbnak látszik a hidegfegyverek
száma. 1593-ban a lövészek száma zászlóaljanként 60 fővel haladja meg a pikások, alabárdosak, meg a kétkezest forgatók együttes létszámát: 160 hideg
fegyverre 220 tűzfegyver jut. Az idő múlásával, a háború előrehaladtával azon
ban a lőfegyverek a német egységeken belül is mindinkább előretörnek, a ki
lencvenes évek második felétől egyre jobban megközelítik a kétszeres arányt.
1601 után pedig, a rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint, minden esetben
meghaladják azt. 1605-ben már olyan német ezredek felállítására is megbízást
adnak, amelyekben egy-egy szálfegyverre 4—5 lőfegyver esik.
Merőben más a helyzet a vallon-francia katonaságnál. Ezekben az ezredek
ben ugyanis a pikások és alabárdosok ritkán teszik ki az összlétszám egyhetedét.
De vannak olyan vallon alakulatok, mint a Schönberg ezred, melynek minden
zászlóaljában az 50 muskétásra és 225 puskásra mindössze 25 alabárdos jutott
(1597). Tilly vallon zászlóaljaiban pedig (1603) 270 lövész és 30 alabárdos szol
gált. Ezeket az egységeket, mivel legfeljebb a tisztek, altisztek hordtak szál
fegyvert, bízvást lövészezredeknek tekinthetjük.
18 Pichler, Franz: Das Landes-Zeughaus in Graz. Leipzig, 1880. Inventáre des steierischen
Landschafts-Zeughauses 1568—1E98.
19 A Bestallungok olyan, az uralkodói, ritkábban a rendek által kiadott kinevezési okiratok,
amelyekben neves katonák kapnak megbízást kisebb-nagyobb zsoldos egységek toborzására.
Ezek valójában olyan katonaállítási szerződések, melyek részletesen meghatározzák a felfoga
dandó katonák létszámát, felszerelését, fegyverzetét, az egységek szervezetét, a tisztek létszá
mát, beosztását, stb.
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A két különböző fegyverzetű kontingens végül is olyan egységet alkotott,
melyben a lőfegyverek, összességükben, még a legóvatosabb számítások sze
rint is, legkevesebb kétszeresen múlták felül a hidegfegyvereket.
Ügy tűnik, hogy a tizenötéves háború alatt a külföldön felállított gyalog
csapatoknak kétharmada, a Magyarországon toborzottaknak viszont iteljes egé
sze kézi lőfegyverekkel indult harcba. Bizonyítják ezt a horvát-szlavón és ma
gyar országgyűlések végzései.-0 A rendek által megajánlott gyalogosok ugyan
is csaknem kivétel nélkül mindig puskás katonák. Hogy azután a megyék ho
gyan teljesítették katonaállítási kötelezettségeiket, e helyt nem firtatjuk, az
azonban bizonyos, ahogyan az Maijtényi László és Pogrányi Benedek Pálffi
Miklóshoz írott jelentéséből kiderül, hogy a hadnál megjelenő katonák való
ban puskások voltak. Mint írják, ,, . . . Elerkestek az Warmegyekys, Reway wram
Thwroth warmegyewel egén Jo mogyawal es Jo zerrel, minden portatul egj
egj puskással.. .".2I
Wilhelm Dillich 1600-ban nyomtatott Magyar Krónikája ekként írja le a ma
gyar hajdúk felszerelését, fegyverzetét. „A hajdúk . . . rövid, egy karabélynál
nem sokkal hosszabb puskát használnak, bal oldalukon szablyát, jobb oldalu
kon, az övükre erősített gyűrűben pedig egy baltát vagy csákányt hordanak . ..
Ha valaki közülük nem elég tehetős, mindaddig lándzsát használ míg nem tud
puskát venni." 2 1604. július 14-én kelt az az irat, amely Adolf Althan ezredes számára meg
bízást ad 6000 magyar hajdú toborzására. Eszerint a magyarok ,,. . . mindegyi
ke .. . miként az a magyar nemzetnél szokásos . . . jó vágófegyverrel és pus
kával . . . legyen felszerelve és ellátva."-:J
A Kanizsa felmentésére induló császári-királyi hadsereg menet- és harc
rendjéről fennmaradt korabeli vázlatok között kis tollrajzokat is találunk, ame
lyeken a szlavóniai, horvát és magyar gyalogosokat kivétel nélkül puskásként
ábrázolják. -'•
De sorolhatnánk még azon forrásrészleteket, leveleket, melyek mindegyike
a hajdúkatonaság tűzharcáról emlékezik meg. (Zárójelben szükségesnek tart
juk megjegyezni, hogy ezen adatok, további kutatásokkal kiegészítve, a magyar
katonaság harcászati értékét új, az eddigiektől eltérő megvilágításba helyez
hetik.)
A lőfegyverek előretörése mellett a hadügyi forradalom más, kisebb jelen
tőségű fegyverzeti változtatásai nálunk ugyanúgy, s nagyjából ugyanakkor
következnek be mint Németalföldön. A 90-es évek legkorszerűbbnek tartott
németalföldi hadseregében mindössze a pikások negyedrészénél tartják szüksé
gesnek a váll- és combvérttel ellátott teljes páncélzatot.- 5 Egy 1595-ből szár
mazó, a magyarországi háborúval foglalkozó emlékirat szintén úgy véli, hogy:
„A duplazsoldosok szokásos páncélzatát meg kell szüntetni. Egy golyóálló mell
ső Magyar országgyűlési emlékek (szerk. : Fraknói Vilmos) (a továbbiakban : MOE) VIII. 497—98.
u.:

MOE IX. 581. o.; MOE X. 634. o. M a g y a r T ö r v é n y t á r

1526—1608. 1600. évi 12. t ö r v é n y c i k k ,

1. p a r a g r a f u s és 1601. évi 9. t ö r v é n y c i k k . 3. p a r a g r a f u s .
21 H a d t ö r t é n e l m i Levéltár, (a t o v á b b i a k b a n : HL) T ö r ö k k o r i iratok, 1594,25.
22 Dillich, Wilhelm: U n g a r i s c h e C h r o n i c a . Cassel, 1600. 28. o.
23 Kriegsarchiv, Wien, Bestallungen. 1604.778.
24 Ivanics Maria k e d v e s k o l l é g á m bécsi levéltári k u t a t á s a i a l a t t b u k k a n t r á t ö b b e k között az
„ O r d n u n g zu d e r Batalla oder G e n e r a l S c h l a c h t O r d n u n g d e n 5. Octobris A n n o 1600 . . ." címet
viselő iratra, m e l y n e k egy m á s o l a t á t r e n d e l k e z é s e m r e b o c s á t o t t a . Szívességét ezúton is k ö s z ö n ö m .
25 Beaufoit-Spontin,
Christian:
H a r n i s c h und Waffe E u r o p a s . M ü n c h e n , 1982. (a t o v á b b i a k b a n :
Spontin)
102. o.
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vért, egy nyakvért és egy sisak elegendő, a többi csak fárasztja az embert, de
sem a lövés(ek), sem a döfés(ek) ellen nem véd igazán. Ezzel az ellenséggel (ti.
a törökkel) szemben mindennek a gyorsaságon kell alapulnia." 2 "
A fegyverzet mellett a Magyarországon harcoló császári-királyi hadsereg a
csapatnemek tekintetében sem maradt el a kor legfejlettebbnek tartott német
alföldi seregeitől. Bizonyítja ezt a dragonyos egységek felállításának példája is.
Nassaui János egy, az 1587—97 közötti évekből származó feljegyzésében már
megtalálható olyan, néhány száz főből álló egységek létrehozásának terve, me
lyek ,,.. . mikor az szükséges, éppen olyan jók gyalogosnak, de mikor azt az
előnyösebb helyzet megkívánja, és parancsot kapnak, lóra ülnek, és (így) hasz
nálják puskájukat. . ."27 Magyarországon 1602 decemberében Mátyás főherceg
rendeli el egy 400 főből álló vallon dragonyos egység felállítását. 28
De a „fejlett" nyugati és az „elmaradott" keleti területeken bevetett egyéb
csapatnemek is teljesen azonosak. Német, vallon, olasz lovas puskások Német
alföldön, német, vallon, olasz lovas lövészek a Kisalföldön; a francia valláshá
borúkban forgolódó lotharingiai kürasszírok Kanizsa alatt; német „fekete lo
vasok" ezrei a Katolikus Liga, a hugenották, az Egyesült Tartományok, vagy
a magyarországi keresztény seregek soraiban . . .
A gyalogság mellett minden külföldön toborzott lovas egység harcászata a
kézi lőfegyverek alkalmazásán alapult. Már csak a magyar huszárok harcoltak
kopjával, ami persze nem jelentette azt, hogy a nyeregkápán ne kapott volna
helyet egy-egy pisztoly, vagy rövid puska.
Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a tizenötéves háború császá
ri-királyi hadseregét a kézi lőfegyverek legalább 75%-os aránya jellemezte. Ez
azt jelenti, hogy a keresztény seregek taktikája, harcászata már ekkor a lő
fegyverek tüzére j én alapult. (Akárcsak a svéd hadseregé a 30 éves háborúban.)
A sok és jó fegyver azonban önmagában még nem elég, azt jól is kell for
gatni. S ezzel máris eljutattunk a katonák képzettségének, kiképzettségének
kérdéséhez, amit nem kis mértékben az határozott meg, hogy hol toborozták
őket. Forrásaink szerint a katonafogadás a németalföldi végvidéken, a spa
nyol király birtokain kívül, Lotharingiában és Burgundiában is folyt.29 A 90-es
években egyidőben zajló három háború rendkívüli keresletet teremtett a zsol
dospiacon. A spanyol, francia és császári toborzók szinte versengtek a kipró
bált veterán vallon katonákért. Nemegyszer külön „prémiummal" igyekeztek
őket egyik szolgálatból a másikba csábítani.150 A katonai szakértelem elsődleges
ségét és fontosságát mutatja az a tény is, hogy a Habsburg adminisztráció a
háború elején, saját területének hatalmas zsoldoskínálata ellenére, a távoli
Németalföldön igyekezett zsoldosokat fogadni. Különösen a vallonok iránt volt
nagy az érdeklődés, amit a következőkkel magyarázhatunk :
— a vallonok harcedzett, veterán katonák, akik közül sokan mind a spanyol,
mind a németalföldi hadseregben harcoltak már ;
— ők voltak Európa legjobb muskétásai, főleg lőfegyverrel harcoltak (a spa
nyol szolgálatban álló vallon egységekben is kevés a pikás) ;
26 Kriegsarchiv Wien, Alte Feldakten 1595/13/1.
27 Spontin: 86. o.
28 Kriegsarchiv Wien, Alte Feldakten 1602/12/5.
29 Kriegsarchiv Wien, Bestallungen, 1597/530.
30 Parker, Geoffrey: The Army of Flanders and the Spanish Road 1567—1659. Cambridge, 1984.
42. o.
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— a német kötelékekhez viszonyítva zászlóaljaikban a tisztek száma ala
csonyabb, az altiszteké viszont magasabb; ennek következtében jobban veze
tettek, de olcsóbbak mint a német ezredek;
— Magyarországra szállításuk után dezertálásuk, átállásuk szinte lehetetlen;
— mindemellett általában katolikusok.
Sajnos egyelőre nem áll rendelkezésünkre elegendő adat a magyarországon harcoló vallon zsoldosok pontos létszámának meghatározásához. Pedig ez
fontos lenne, hiszen így fogalmat alkOlthatnánk arról, hogy a császári-királyi
hadsereg külföldi katonáinak körülbelül mekkora hányada állhatott tapasztalt,
harchoz szokott katonákból.
Természetesen további alapkutatásokra van szükség az oly sokat szidott
,,német" katonaság harcértékének megnyugtató tisztázásához, is. Az azonban
szinte bizonyosnak látszik, hogy a német gyalogság — bármilyen rossz is volt
nálunk a híre — nem teljesen gyakorlatlan csapatokból állt. Több adat sejtetni
engedi ugyanis, hogy valamiféle egyéni és kötelékkiképzés igenis folyt a német
egységekben.
Egy 1570-ből származó rendtartás például kötelezővé tette a lövészkatonák
számára a rendszeres, időközönkénti lőgyakorlatokat.'11 Schwendi Lázár magyar
országi haditapasztalatit is összefoglaló hadtudományi munkájában úgy vélekedi, hogy ,,. .. a hadvezérnek, ha ideje van, mindig gyakoroltatnia kell lo
vas és gyalogos katonáit, különösen a lövészeket. . .":í2
A tizenötéves háború elbeszélésekor a török történetírók sokszor és sokhe
lyütt említik tisztelettel vegyes borzongással a császári csapatok pusztító tűz
erejét. Eleddig úgy vélhettük, ez nem más, mint a puskához nem szokott keleti
ember rácsodálkozása. Ám a számok egyértelműen bizonyítják, hogy a kézi
lőfegyverek aránya a magyarországi keresztény hadseregben az európai fo
galmak szerint is magasnak mondható.
A nagy mennyiségű lőfegyvernek viszont csak úgy és csak akkor lehet ér
telme, ha hatásukat megfelelően ki tudták használni. Azaz olyan harcrendre
volt szükség, amely biztosíthatta a lehető legtöbb lőfegyver egyidejű, vagy fo
lyamatos tüzelését. E követelmény hatására született meg az ún. kontramars,
amely a tüzelő katonák állandó helycseréjével oldotta meg e problémát: miu
tán a lövészek első sora kilőtte fegyverét, a leghátsó sor mögé vonult újratölteni. Eközben már a második, majd a többi sor katonái tüzeltek. Mire a kezdő sor
ismét előre került, végzett a töltéssel és készen állt egy újabb sortűzre. A kör
forgás kezdődhet elölről.
Az első, máig fennmaradt írott forrás, amely ezt a harci módszert említi,
1594-ből származik, Wilhelm Ludvig von Nassau tollából.'53
Több, sajnos csak közvetett bizonyíték szól amellett, hogy a császári-királyi
hadsereg a tizenötéves háború idején már alkalmazta a fent említett harceljá
rást.
Az első és legfontosabb bizonyítékunk a kézi lőfegyverek meglehetősen ma
gas száma. Miért törekedett volna a hadvezetés következetesen a magas, két
harmados lövészarány elérésére, ha az, megfelelő harcrend hiányában, kihasz
nálhatatlan? Emellett egyes korabeli feljegyzések, illetve a történetírók meg31 Idézi: Illustrierte Geschichte der K. u'. K. Armee I—II. Wien, 1898. 1/245. o.
32 Schwendi,
Lazarus:
33 Parker, 1988. 19. o.

K r i e g s Discours. F r a n c k f u r t a m M a y n , 1593. 44. o.
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jegyzései is folyamatos tüzelésre engednek következtetni. IUésházy István így ír
az 1601-ben Székesfehérvár könnyékén harcoló keresztény seregek tűzerejéről.
„Az mikor a török seregek reájok ötöttek, elsőben az taraczkokkal lövöldöz
ték meg. .. azután az gyalog renddel lőtt, úgy annyira, hogy azok miatt derék
kép csak egyszer kapának beléjek az törökök . . . az janicsárok is igen lőttek,
de mégis nem állhatták ők meg az német lövését. "Vl
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendelkezésünkre állnak a
Kanizsa felmentésére induló császári-királyi sereg csatarendjének korabeli, de
pontos és szakszerű vázlatai. Ezek szerint a lövész katonákat Kanizsa alatt pon
tosan olyan alakzatban állítottak fel, mint amilyet Németalföldön a kontra
marssal tüzelő muskétások használtak.'1'5 Ezt egyébként a kanizsai harcot meg
örökítő Pecsevi elbeszélése is megerősítheti. Szerinte ,,A . . . katonák lóra ültek
és ellenük mentek, ámde az átkozottak puskáinak nem tudtak ellenállni. Gya
logság kell ide, mondották, s az ostromsáncokban a francia puskásokon kívül
mást nem hagytak, hanem az összes janicsárokat ellenük indították. Ámde ezek
sem tudtak ellenállni, hanem megfordulva megfutamodtak . . . Mikor megregge
ledett az átkozottak csapataikat felállították s puskásaikat sorakoztatva eléjük
vonultatták . . . a janicsárok is sorakoztak szokásuk szerint. .. Ámde mikor
a hitetlenek ellenük jöttek . . . meghátráltak . . . Mindenki az erdőkbe, náda
sokba, mocsarakba menekült s ott lefeküdt.. .";!6
Véleményünk szerint csak a kontramarsra épülő, szabályozott, folyamatos
tűz lehetett képes a tűzharchoz szokott, elit alakulatnak számító janicsárok
megfutamítására.
Az eddigieket összefoglalva úgy tűnik, hogy a császári-királyi hadsereg a
tizenötéves háború idején sem a lőfegyverek számát, sem minőségét tekintve
nem maradt el a nyugat-európai színvonaltól. Lövészeinek arányát tekintve
viszont felülmúlja még a németalföldi seregeket is.
Egyes években az itt harcoló, de külföldön toborzott katonák legalább 50%ának képzettsége, gyakorlottsága az orániai hadseregekével egyenértékű. (Az
egységesítést és a rendszeres kiképzést megelőző időszakról van szó!)
A főbb parancsnokok, tisztek szinte mindannyian (pl. Mansfeld, Mercury,
Basta) a beosztott tisztek pedig nagyrészt tapasztalataikat a németalföldi és
franciaországi háborúkban szerzett hivatásos katonák voltak.
A harcrendek, harceljárások a tűzerő alkalmazására, kihasználására épültek,
csakúgy mint az Egyesült Tartományok csapatainál Németalföldön.
A fentiek alapján talán joggal sorolhatjuk a hadügyi forradalom élenjáró
területei közé a büszke nyugat látóköréből kieső, de a hadügyi fejlődéstől va
lójában el nem maradó magyarországi hadszínteret is.

34 IUésházy
István n á n d o r feljegyzései 1592—1603. M o n u m e n t a H u n g á r i á é historica, S c r i p t o r e s
VII. Pest, 1863. 97. o.
35 1. O r d n u n g zu d e r B a t a l l a . . .
. , . . , . . , . , * , ,
36 Karácson
Imre: T ö r ö k t ö r t é n e t í r ó k 1566—1659. I n : T ö r ö k - m a g y a r k o n t ö r t é n e l m i e m l é k e k
V. B u d a p e s t , 1916. 157. o., P e c s e v i .
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A LŐFEGYVEREK ARÁNYA A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN RÉSZTVEVŐ KÜLFÖLDI GYALOGEZREDEKBEN
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féle fajtái, az alabárdok és a kétkezes pallos.
8 Mai fogalmainkkal nehezen körülírható rangfokozat. Minden 10-15 főből álló csoport kiválasztott soraiból egy tapasztalt, mindenki előtt tekintéllyel bíró, teljes fegyver
zetű katonát. A továbbiakban ő vette át a „raj, szakasz" lőszer és élelmiszer ellátmányát, zsoldját, ő felelt a rendért, fegyelemért, a parancsoki végrehajtásáért. De ő képviselte a kato
nák érdekeit is a tisztekkel szemben. Ha az adott egységben nemesek is voltak, általában ők kapták meg ezt a magasabb zsolddal és sok felelősséggel járó beosztást.
9 6 mit Rondellen = 6 fő kerek pajzsokkal
10 6 Zimmerleut= 6 szolga, inas, legény. A szigorúbb és alaposabb kinevezések általában megszabták, hogy a tisztek hány olyan szolgát tarthatnak, akik az egység létszá
mába beleszámítanak.
11 6 Zimmerleut
12 3 Zimmerleut
13 B = Kriegsarchiv Wien, Besfallungen
15 AF = Kriegsarchiv Wien, Alte Feldakten
t ] = A szögletes zárójelbe tett adatok benne foglaltatnak a duplazsoldosok létszámában.

FORRASKÖZLEMÉNYEK
BESSENYEI JÓZSEF

A GYULAI VAR SZÁMADÁSA A KÉMKEDÉSRE FORDÍTOTT
ÖSSZEGEKRŐL, 1565
A hadszíntérré vált Magyar Királyság védelmének irányítói igen fontosnak
tartották a jól működő hírszerző szolgálat megszervezését. Elrendelték, hogy
a katonai közigazgatás vezetője, a főkapitány szervezzen kémszolgálatot 1 és
ugyanezt az egyes végvárak kapitányainak is előírták. így Kerecsényi László
nak, aki 1560-ban került a stratégiai fontosságú gyulai végvár élére, a kapitá
nyi instrukcióban meghagyták, hogy az ellenség szándékait megbízható és ko
moly emberek által kémlelje ki és információit mind a szomszédos véghelyek
kapitányaival, mind feletteseivel haladék nélkül közölje.2 Hogy ezt a nem kis
gondot jelentő feladatat Kerecsényi milyen módon oldotta meg, arról hiteles
képet alkothatunk, ha a most közlésre kerülő számadást 3 figyelemre méltatjuk.
Értékelésekor tekintetbe kell vennünk, hogy bár csak egy évet ölel fel, de ez
az 1565. esztendő egyike a legmozgailmasabbaknak és a legfontosabbaknak a
vár történetében. A gyulai vitézek több kisebb-nagyobb hadi vállalkozása is
jelzi ezt. Körülöttük is mozgásba lendültek a seregek. János Zsigmond erdélyi
fejedelem és Schwendi Lázár hadainak felső-magyarországi mérkőzését nagy
figyelemmel követték Gyuláról.
A hadjárat során Gyula vára is már-már veszélybe került. Ám a támadás
— most még — elmaradt, mert a fenyegető közelségben székelő temesvári pasa
nem vonult Gyula ellen, jobbnak látta, hogy János Zsigmond seregéhez csatla
kozzon s Szatmárt foglalja vissza.
A hadjárat ideje alatt természetesen nem csak a veszély közeledtét érző gyu
laiaknak volt létfontosságú, hogy hírekhez jussanak a török csapatok mozgá
sáról, de a felső-magyarországi főkapitány, Schwendi Lázár is igényt tartott
ilyen természetű információkra. Valóban, más források is tanúsítják, hogy a
gyulaiak nem késlekedtek értesüléseik továbbításával és mind Schwendit, mind
a bécsi haditanácsot rendszeresen tájékoztatták.4
Milyen volt tehát ebben az évben a gyulai vár hírszerző szolgálata? Ennek
egyik fontos mutatója a kémek működési körzetének nagysága. Ha erre egy
pillantást vetünk, azonnal szembeötlik, milyen sok helyről hoztak híreket Gyu
lára. A környező török végvárakba átlagosan havonta indult útnak egy kém.
A nagyobb várak felderítésére külön is küldtek embereket, Temesvárt lega
lább öten, Csanádot legalább hárman látogatták meg. A budai pasa Szatmár
alatti táborában legkevesebb három kém figyelte az eseményeket. Hoztak híre1 Bessenyei József: Forgách Simon főkapitány kimutatása a kémkedésre fordított összegekről;
1569—1570. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1988/3., 541—545. o.
2 Veress Endre: Gyula várának oklevéltára. Gyula, 1938. 330. o.
3 Jelzete: OL A Magyar Kamara Archívuma (a továbbiakban: MKA), Miscellanea. Dominalia.
31. Fasc 47. t. 7. sz. Gyula. 4/A — 6/B Fol. — A forrásra Szakály Ferenc hívta fel figyelmemet.
E helyen is megköszönöm, hogy közlésre nekem átengedte.
4 Kerecsényi azt írja Schwendinek 1565. május 7-én kelt levelében, hogy kémei tudósításai alap
ján eddig valami ezer levélben figyelmeztette őt és kapitányait a Gyula körüli várakat fenye
gető veszélyre. In: Veress E.: i. m. 403. o.
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ket a hódoltság központjából Budáról is, továbbá a távolabbi Nándorfehérvár
ról és a birodalom belsejéből: Szófiából, Konstantinápolyból is. Ezeket a hír
szerzőket általában a várnagy fizette, míg a török informátorok tevékenységét
maga Kerecsényi honorálta. Jól 'kiépített hálózat felett parancsnokolt, voltak
emberei a Szatmár alatti táborban, a közeli Siri várában, Aradon, Szegeden,
Temesváron, Nándorfehérváron — és több más helyen is, amint erre a száma
dásban nem részletezett és sajnálatosan anonimitásba burkolt tételekből kö
vetkeztethetünk.
Érdekes módon a hírszerzés mellett az elhárítás működésére is következtet
hetünk a számadás egy feljegyzéséből, amely a néhány kémet fogott Rá ez Pé
ternek és társának adott tekintélyes summáról, 22 forintról tudósít. Az összeg
viszonylagos nagyságából vélhető, hogy nem egyszerűen egy szerencsés fo
gást, hanem elhárító tevékenységet fizetett meg Kerecsényi.
A hírszerző szolgálat legfontosabb tagjai a hivatásos kémek voltak, akik
rendszeresen végezték ezt a felettébb kockázatos munkát. Az 1565. évből több
ilyen, élete kockára tevésétől sem visszariadó ember neve maradt fenn. Seres
János hétszer, Földváry István hatszor, Busa Gáspár és Szabó István három
szor, Foris János „sokszor" vállalkozott a nagy veszélyekkel járó útra. A töb
biek egyszer-kétszer szolgáltattak híreket. Sorukban találjuk a gazdag keres
kedőt, Mező Ferencet csakúgy, mint a jobbágyi állapotú Palló Lukácsot. Fi
gyelemre méltónak tartjuk, hogy több deák, tehát tanult ember is vállalkozott
erre a szolgálatra.
Érdemes összevetni a gyulai vár hírszerző szolgálatát más végvárak ilyen
irányú tevékenységévél. Tudtommal mindeddig csupán egyetlen erősség, Eger
esetében rendelkezünk olyan feldolgozással,5 amely ezt az összehasonlítást le
hetővé teszi. Nos, a két hely kémszolgálatát egymás mellé állítva megállapíthat
juk, hogy a gyulaiak sem a kémek számát, sem működésük hatósugarát te
kintve nem maradtak el az egriek mögött. Mindennél jobban mutatja ezt a
hírszerzésre fordított összegek nagysága: Egerben 1549 és 1562 között a leg
nagyobb évi összeg 105 forint 71 dénár volt, míg Gyulán 1565-ben ez 1292 fo
rint! A különbség óriási és mai tudásunk alapján nem is magyarázható meg
kielégítően. (Még ha Dobó István közismert takarékosságát is figyelembe veszszük!) Csak találgathatjuk az okokat: a gyulaiak több helyről szereztek híreket,
nagyobb hálózatot működtettek, másrészt pedig Schwendi hadjáratához nagy
reményeket fűző bécsi hadvezetés annyira fontosnak tartotta, hogy a törökök
szándékával tisztában legyen, hogy annak érdekében ilyen nagy kiadásokat is
vállalt?

5 Sugár István: Az egri vár kémei és fegyverei a várszámadások tükrében. (1549—1562) In:
Az egri múzeum évkönyve, 13. k., Bp., 1975. 101—123. o. (Klny is).
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EXPENSE AD EXPLORATORES PER PROVISOREM FACTE
30 January Joanni Seres ad diversos fines Turcarum misso
ex commisione domini Magnified pro expensis datos scribit
25 Februáru 7 Versus Lippam et Temeswar misso
7 Marty Eidem ad fines Turcorum misso
29 Marty Eidem ex propria commissio(ne) domini
13 Április Eidem ad eiusdem commissione in regnum Turcarum ad
Zophiam misso
24 May Eidem ad varia confinia Turcarum misso
5 Juny Eidem ex castris Turcarum videlicet Beglerbek
revertenti dati
28s Joanni Seres versus Constantinopolim misso grisius
pannus emptus est
Eidem ad praescriptum locum pro expensis dati sunt

flor 10
flor 3
flor 1
flor 1
flor 8
flor 3
f lor—den 50
flor—den 80
flor 4

Dati flor
26 Februáru Stephano Zabo ad Raczkewy ad Budam ac alias fines
Turcarum misso pro expensis
flor 10
Eadem die Eidem dati
flor 7
Item Eidem In panno scarlat
flor 7
24 Marty Eidem versus Budam misso dati
flor 10
26 Marty Eidem Ad Temeswar misso
flor 15
10 January Demetrio Opnychemwyth versus fines Turcarum
proficiscenti ad Commissionem domini magnifici datos scribit
flor 2
24 May Eidem versus NandorAlbam misso pro expensis dati
flor 2
4 Juny Eidem ex Nandoralba revertenti dati
flor 4
30 Januarii Joanni Literato de Martel !) ad fines propinquos Turcarum
misso pro expensis
flor 1
9 Februáru Jacinni Literato de Deche10 ad confinia Turcarum
misso pro expensis
flor—den 16
12 Februáru Stephano Kökényes de Wasarhel ad Zegedinum misso
flor 1—den—
5 Marty Stephano Feoldwary" de eadem Feoldwar versus Zolnok
misso dati
f lor 2
1 Április Stephano Feldwary In castra Passe 12 Basse Budensis sub
Zathmar positis misso ex commissione domini Magnifici dati pro
expensis
flor 5
Dati
6 Dominus magnificus — Kerecsényi.
7 Kimaradt: eidem.
8 A hónap neve hiányzik.
9 Mártélyi János deák 1560-ban decimator. — OL MKA Miscellanea. Dominalia. 47. t. 31. fasc.
3. sz. 710/B fol.
10 Décse falu a gyulai vár uradalmához tartozott.
11 Valószínűleg nem az azonos nevű gyulai alkapitányról van szó, hiszen őt aligha neveznék
(egy másik tételben) ,,bizonyos" Földváry Istvánnak. Nem zárhatjuk ki viszont, hogy egy, a
kamarálól rendszeres évi ellátást húzó Földváry István nevű idős katona az egykori kém. —
Hofkammerarchiv. Hoffinanz. Hungarn. Rote Nr. 38. 1578. december. 41, 213—214. fol.
12 Passe áthúzva.
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A TISZTTARTÓ KIADÁSAI A KÉMEKRE
Január 30-án a különböző török végekre küldött Seres Jánosnak
a nagyságos úr parancsára költségekre adtak
Február 25-én ugyanannak, akit Lippa és Temesvár felé küldtek
Március 7-én ugyanannak, akit a török végekre küldtek
Március 29-én ugyanannak az úr saját parancsára
Április 13-án ugyanannak, akit a török birodalomba, Szófiába
küldtek, ugyanannak parancsára
Május 24-én ugyanannak, akit a törökök különböző végváraihoz
küldtek
Június 5-én ugyanannak, aki visszatért a török táborból, vagyis
a beglerbégtől, adtak
28-án a Konstantinápoly felé küldött Seres Jánosnak
szürke posztó vétetett
Ugyanannak az említett helyi költségekre adatott

10 Forintot
3 Forintot
1 Forintot
1 Forint
8 Forintot
3 Forintot
50 dénárt
80 dénárért
4 Forint

Adatott
Február 26-án a Ráckevére, Budára és más török végvárakba
küldött Szabó Istvánnak költségekre
Ugyanazon napon ugyanannak adatott
Ugyanannak skarlát posztóban
Március 24-én ugyanannak, akit Buda felé küldtek adatott
Március 26-án ugyanannak, akit Temesvárra küldtek
Január 10-én Opnychemwyth Demeternek, aki a török végvárak
felé ment, a nagyságos úr parancsára adatott
Május 24-én ugyanannak, akit Nándorfehérvár felé küldtek,
költségekre adatott
Június 4-én ugyanannak, aki visszatért Nádorfehérvárról, adatott
Január 30-án a közeli török végvárakhoz küldött mártélyi János
deáknak költségekre adatott
Február 9-én a török végvárakhoz küldött décsei Jácint deáknak
költségekre
Február 12-én a Szegedre küldött vásárhelyi Kökényes Istvánnak
Március 5-én a Szolnok felé küldött földvári Földváry Istvánnak
adatott
Április l-jén a budai pasa Szatmár alatti táborába küldött
Földváry Istvánnak a nagyságos úr parancsára költségekre
adatott
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10 Forint
7 Forint
7 Forint
10 Forint
15 Forint
2 Forint
2 Forint
4 Forint
1 Forint
16 dénár
1 Forint
2 Forint
5 Forint

14 Április Eidem versus castra Turoarum misso dati
24 Április Eidem Ad castra Turcarum misso pro expensis
4 May Eidem reverso ex castris denuo remisso dati

flór 4
flór 4
flór 3

13 May Eidem ex precio vinorum per Judicem de Bekes datos seribit
flór 4 den 50
22 May Eidem ex castris Turcarum revertenti datus est
flór 1 den
12 Juny Stephano Feoldwary ad fines Turcarum versus Budám misso
pro expensis datus
flór 1
15 Juny Eidem versus Zolnok et propinquas fines Turcarum misso
pro expensis
flór 1
26 Juli Eidem Ex commissione domini Magnifici ex precio vinorum
judices dédisse seribit
flór 10 den 60
12 Marty Joanni Chytar et Benedicto Racz de Themeswar reversis
datum
flór — den 50
24 Marty Sebastiano Dragman de Mako ,:1 versus Themeswar et
Chanad misso dati
flór 2 den
3 Április Luce Palló de Banhegyesse 1 '' ad Makó misso
flór — den 50
22 Április Caspari Néma de Gywlawarsan ad Themesmar (!) misso dati
flór 2
3 May Eidem reverso ex Themeswar

flór — den 32
Dati flór.

25 May Casparo Busa ad Begum Orodiensem misso pro expensis
14 Juny Eidem Ad Lyppam Themeswar Chanad et alia confinia lóca
Turcarum expedito dati
19 Juny Eidem versus Chanad misso dati
26 July Eidem Ex Arad reverso datus est
26 Április Christophoro Bayany de Arad revertenti
13 May Bernardo Chapy ad varia confinia Turcarum misso datu

flór — den 25

5 July Christophoro Baymy ad Arad misso dati
18 July Joanni Foris de Tyzawarsan sepissime ad confinia Turcarum
explorandi gratia misso datos seribit
Summa expensarum ad exploratores factarum facit

flór — den 32

flór 2
flór — den 40
flór 1
flór — den 25
flór 1

flór 22 den 40
flór 159 den 50

Exitus ad exploratores per dominum Magnificum facte Anno 1565
Petro Raaz et alio socio eius qui quosdam exploratores ceperunt
in panno granát et in paratis solutos scribit
.
Item cuidam bene sinensi 15 coram Olcharowith 16 aureos très Id est

flor 22
flor 4 den 50

13 Dragman Sebestyén 1560-ban makói bíró. — OL MKA Miscellanea. Dominalia. 31. fasc. 47.
t 3 sz 719/A. fol
' 14 Bánhegyes a gyulai uradalomhoz tartozott. Palló Lukács jobbágy nevét az 1559. és az 1560.
évi összeírás is fenntartotta. In: Veress E.: i. m. 290. o., 319. o.
15 Siri. Zaránd vármegyei város, ekkor már török kézen.
,
.
16 Ocsárevics Demeter alkapitány. 1553-ban jött Lippáról Gyulára, 1557-ben vitézsége jutalmául
címert és birtokadományt nyert. 1564-ben 85 lóval szolgált. Az ostrom alatt, 1566-ban hunyt el.
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Április 14-én ugyanannak, akit a török tábor felé küldtek, adatott
4 Forint
Április 24-én ugyanannak, akit a török táborba küldtek, költségekre
4 Forint
Május 4-én ugyanannak, aki visszatért a török táborból és újból
visszaküldték, adatott
3 Forint'
Május 13-án ugyanannak a borok árából a békési bíró adatott
<! Forint 50 dénárt
Május 22-én ugyanannak, aki visszatért a török táborból, adatott
1 Forint
Június 12-én a Buda felé eső török végvárakba küldött Földváry
Istvánnak költségekre adatott
1 Forint
Június 15-én ugyanannak, akit Szolnok felé és a szomszédos
török végvárak felé küldtek, költségekre
1 Forint
Június 26-án ugyanannak a nagyságos úr parancsára a borok árából
a bírók adtak
10
Forint 60 dénárt
Március 12-én a Temesvárról visszatért Csitár Jánosnak
és Rácz Benedeknek adatott
50 dénár
Március 24-én a Temesvár és Csanád felé küldött makói
Dragman Sebestyénnek adatott
2 Forint
50 dénár
Április 3-án a Makóra küldött bánhegyesi Palló Lukácsnak
Április 22-én a Temesvárra küldött gyulavarsányi
2 Forint
Néma Gáspárnak adatott
32
dénár
Május 3-án ugyanannak, aki Temesvárról visszatért,
Adatott
25 dénár
Május 25-én az aradi béghez küldött Busa Gáspárnak költségekre
Június 14-én ugyanannak, akit Lippára, Temesvárra, Csanádra
2 Forint
és más török véghelyekre küldtek, adatott
40
dénár
Június 19-én ugyanannak, akit Csanád felé küldtek, adatott
1 Forint
Július 26-án ugyanannak, aki Aradról visszatért adatott
25 dénár
Április 26-án az Aradról visszatért Bajany Kristófnak
Május 13-án a különböző török végvárakhoz küldött
1 Forint
Csapy Bernátnak adatott
32
dénár
Június 5-én az Aradra küldött Bajany Kristófnak adatott
Július 18-án a török végvárak kikémlelésére sokszor elküldött
22 Forint 50 dénár
tiszavarsányi Foris Jánosnak adatott
159 Forint 50 dénárt
A kémekre fordított kiadások teljes összege
A nagyságos úr kiadásai a kémekre, 1565
Raaz Péternek és társának, akik néhány kémet fogtak,
gránát posztóban és készpénzben fizettek
Továbbá bizonyos Siri Benének Olcsarovics jelenlétében fizettek
3 aranyat, azaz
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22 Forintot
4 Forint 50 dénárt

Item cuidam alio
Item duobus exploratoribus
Item duobus exploratoribus in castris Bassarum sub Zathmar
existentibus quorum nomina dominus Capitaneus si interrogabitur
in Camera indicabit pro bono eorum pro meo
Item per Joannem Martyri Mustapha Waydae pro exploratione dati
öves cum angellis valente
Item cuidam Stephano Feoldwary, a principio usque ad reditum
Passarum ab obsidione Zathmar in castris Turcicis morante et
explorationes certas referente soluti in paratis et equis
Item Diversis exploratoribus quorum nomina hic non sünt specificata
sed apud dominum Capitaneum nóta esse, datos seribit
Item eisdem galeas deauratas sex singulam in valore 25 flór
Item Cuidam exploratori de Syry Castello Turcarum
Item Házon Bek Orodiensi pro bona exploratione missam seribit
loricam unam valente
Item Bego NandorAlbensi missa est lorica una pro certorum
rumorum perenni certificatione in valore
Item Bego Zegediensi pro certis rumoribus missis data seribit
loricam unam in valore
Item 28 Marty dominum Magnificum per Joannem Seröss in
Turciam ultra danubium Andree Thodor rasciano qui certos
rumores significavit clipeum deauratum misisse emptum
Item eidem galeam deauratam misisse emptam
Item 9 Augusti Tempore duelli Thome Thorny Zanchak Bego
Orodiensi donatos esse clipeos deauratos 4 emptos
Item 2 Februarii Blasium Molnár NandorAlbam explorandi gratia
missum, ac per eundem Buryan Zanschak bego missum elipeum
deauratum unum emptum
Item galeam deauratam unam emptam
Item per Franciscum Mezeo17 ad Themeswar hasnadarum 1 8
Caesaris Turcarum missum clipeum deauratum unum emptum

flór 2

flór 8
flór 300
flór 160
flór 50
flór 60
flór 150
flór 10
flór 70
flór 80
flór 150
flór 4
flór 16
flór 16

»

flór 5
flór 20
flór 5

Summa facit flór 1132 den 50.
Utraque summa ad exploratores faert

flór 1292 den —

17 Mező Ferenc kereskedő 1561-ben költözött Magyarbródból Békésre. 1563-ban az a hír terjedt
el róla, hogy a törökhöz állt. Ezt forrásunk egyértelműen cáfolja. Később ő váltotta ki a tö
rök fogságából Szegedi Kis István prédikátort. L.: Szakály Ferenc: Adalékok Szegedi Kis István
és Skaricza Máté életéhez. In: A Ráday gyűjtemény évkönyve, H. k. 1981. Bp., 1982. 159—178. o.
18 Hasnadar — kincstárnok.
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Továbbá valaki másnak
Továbbá két kémnek
Továbbá a pasák Szatmár alatti táborában levő két kémnek,
akiknek nevét ha kérdezni fogják, a kapitány úr jelenteni fogja
a kamarában, a javukra nekem
Továbbá Martyr János Musztafa vajdának a kémkedésért
juhokat adott bárányokkal, értük
Továbbá bizonyos Földváry Istvánnak, aki kezdettől a pasák
Szatmár ostromától való visszavonulásig a török .táborban volt
és biztos híreket szerzett, fizettek készpénzben és lovakban
Továbbá különböző kémeknek, akik neve itt ninos részletezve,
d e a kapitány úr előtt ismeretesek, adatott
Továbbá ugyanazoknak hat aranyozott sisakot, egyenként
25 Forint értékben
Továbbá egy Sir i várbeli török kémnek
Továbbá az aradi Hasszán bégnek a jó kémkedésért küldetett
egy sodronyvért, amelynek értéke
Továbbá a nándorfehérvári bégnek bizonyos hírek állandó
küldéséért egy sodronyvért küldetett, értéke
Továbbá a szegedi bégnek, aki bizonyos híreket küldött,
egy sodronyvért adatott, értéke
Továbbá március 28-án a nagyságos úr Seröss János által a rác
Theodor Andrásnak, aki bizonyos híreket szerzett, küldött
egy aranyozott pajzsot, amelyet vásárolt •
Továbbá ugyanannak egy aranyozott sisakot küldött, amelyet vásárolt
Továbbá augusztus 9-én Thorny Tamás párbaja idejében az aradi
szandzsákbégnek adatott négy aranyozott pajzs, melyet vásároltak
Továbbá február 2-án Molnár Balázst Nándorfehérvár kikémlelésére
küldték és küldtek vele Burján szandzsákbégnek egy aranyozott
pajzsot, amelyet vásároltak
Továbbá egy aranyozott sisak, amelyet vásároltak
Továbbá Mező Ferenc által a török császár temesvári kincstárnokának
küldetett egy aranyozott'pajzs, amelyet vásároltak
A teljes összeg 1132 Forint 50 dénárt tesz ki.
A kémekre költött két összeg 1292 Forintot tesz ki.
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2 Forintot
8 Forintot
300 Forint
160 Forint
50 Forintot
60 Forint
150 Forint
10 Forint
70 Forint
80 Forint
150 Forint
4 Forintért
16 Forintért
16 Forintért
5 Forintért
20Torintért
5 Forintért

DOMOKOS GYÖRGY
KASSA 1662. ÉVI INVENTÄRIUMA
A magyar hadtörténet kutatásában rendkívül fontos szerepet játszanak a
különféle várleltárak. Különösen igaz ez akkor, ha egy-egy erődítményről több
ilyen jellegű anyag maradt fenn. Ám még nagyobb a jelentőségük aikkor, ha
segítségükkel egy rövidebb, néhány évtizedes időszakon belül kísérhetjük fi
gyelemmel az adott erősség belső életének némely változásait.
Kassa városával hasonló a helyzet. Ezidáig nyomtatásban napvilágot látott
már néhány latin és német nyelvű inventárium a XVI. századból, valamint az
1640. évi magyar, és az 1650. évi német nyelvű összeírás, valamint tudomásom
van az 1647. évi és az 1669. évi leltárak létezéséről is.1 Az előbbiek azonban jó
néhány évtizede jelenitek meg, s én úgy véltem, feltétlenül szükséges e „soro
zatot" az 1662. évi jegyzékkel folytatni.
Kassa 1662. évi inventáriuma az Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones
elnevezésű fondjábam, a 76. fasciculus 3. szám alatt található. Ez is német nyel
vű, gótbetűs kézirat. A jegyzék terjedelme tizenegy folio, a bevezető és a záró
szakasz külön oldalon áll.
Á kiadás előkészítésekor, mint az ilyen jellegű dokumentumok esetében ál
talában, az első feladatot a kézírás olvasása és szöveghű átírása jelentette, a
másodikot pedig annak értelmezése.
A. szöveg olvasása aránylag kevés gondot okozott, lévén az egyetlen kéztől
származó írás viszonylag egyenletes, a betűk elég jól elkülöníthetők, többsé
gükben könnyen felismerhetőek. Problémát okozott azonban az „e" és „o" be
tűk, valamint a „b", „d", „h", „1", „v", „w" és a „z" esetében a kis- és nagy
betűk megkülönböztetése. Az előbbieknél a vitás esetekben a mai szóhaszná
lathoz közelebb álló alakot hagytam meg. Az utóbbiaknál végül is bizonyos
formai jegyek alapján döntöttem egyik, vagy másik mellett, kivéve a „z"-t,
amelynél erre nem volt lehetőség, s így csak a sorkezdőket vettem nagybetű
nek. Az átírás során, a Hadtörténeti Közlemények nyomdai lehetőségeit figye
lembe véve, nem jelöltem a kettőspontozott „y"-t, „v"-t, „w"-t, melyek közül
legtöbbször az első fordult elő.
A német szöveg átírása formailag is igazodik az eredetihez, míg a magyar
fordításnál az egyes tételek kezdősorai egyeznek meg a német szövegbelivel.
Az összeírás fordítása során elsőként a német szövegben előforduló, a mai
alaktól lényegesen eltérő szóalakokat, egyes esetekben mondatokat kellett,
szinte szó szerint, megfejteni. Ehhez nagy segítséget nyújtottak a már emiitett
kassai inventáriumok, főként az 1650. és 1669. éviek. Az 1662-es jegyzék kér
déses részeit szófordulatok, darabszámegyezések, vagy a felsorolásban elfoglalt
helyük alapján több esetben sikerült a másik két jegyzékben azonosítanom.
Egyéb esetekben különböző német-magyar fordító és német nyelvű értelmező
l A felsorolás sorrendjében: Kárffy Ödön: Kassa város tüzérségi felszerelése (1552, 1557). Tör
ténelmi tár (a továbbiakban: TT), 1901. 121—126. o.; Kemény Lajos: Kassa fegyvertára a XVI—
XVII. században. TT 1890. 377—383. o.; Merényi Lajos: Kassa tüzérségi felszerelése 1640-ben. Had
történeti Közlemények (a továbbiakban: HK), 1916. 423—427. o.; Kárffy Ödön: Kassa város fegy
vertárának összeírása. 1650. TT 1902. 453—461. o.; Magyar Országos Levéltár, Magyar Kamara
Archívuma, Lymbus, E 211. ser. II. fasc. 28. ; Uo. Urbaria et Conscriptlones. E 156. fasc. 76. No. >.
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szótárakat 2 használtam. Gondot okozott továbbá a megfelelő magyar kifejezé
sek megtalálása is, amihez korabeli magyar nyelvű várleltárakiban 3 próbáltam
útmutatást találni. Sajnos, mindezen segédeszközök felhasználása ellenére is
számos bizonytalan pont, illetve megfejtetlen szó maradt. 4 E hiányosságok ki
küszöbölése még további kutatásokat igényel.
Az 1662-es invenitárium elég részletes információkkal szolgál a kassai tüzér
ségről, s ami külön értéke, hogy megismerjük belőle a lövegek öntetőit és gyár
tásuk évszámát is. Ennek alapján a későbbiekben lehetőség nyílik arra, hogy
összehasonlításokat végezzünk a többi kassai jegyzékben szereplő lövegállo
mánnyal. Ennek során megállapíthatóak többek között a típusnevek eltérései,
vagy a lövegpark mennyiségi változásai.
Már kevesebbet tudhatunk meg a kézifegyverekről, jóllehet, az összeírás ki
tér szinte valamennyi alapvető fegyverfajtára, valamint a felszerelésre is, és
megemlít egy sor „tüzes szerszámot". Minthogy Kassa a Felvidék egyik legna
gyobb katonai központja és ellátó bázisa volt, nem véletlen felsorolt golyók
sokféle kalibere, valamint a lőpor és kanóc nagy mennyisége.
A leltár legnagyobb értékének tartom, hogy aprólékosan sorra veszi a hadi
szertár részlegeit, a fegyverek gyártásához, karbantartásához szükséges szer
számokat, anyagokat, valamint a fegyverek, különösen a lövegek mindenféle
tartozékait. Más kérdés persze, hogy éppen ezek mibenlétének megállapítása
járt a legtöbb nehézséggel.
E helyütt kell köszönetet mondanom kollégáimnak, Kelenik Józsefnek, Zarnóczki Attilának, illetve Szöllősy Gábornak és Ernst Józsefnek, a Mezőgazdasági
Múzeum munkatársainak értékes segítségükért és hasznos tanácsaikért.

2 A leghasznosabbnak bizonyult: Jacob Grimm—Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. 1—15.
köt. Leipzig, 1854-től, valamint bár külön nem jelöltem, felhasználtam még: Matthias Lexer:
Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 1—3. köt. Leipzig, 1872., 1876., 1878.; Trübners Deutsches Wör
terbuch. (Hrsg. : Alfred Götze) 1—8. Bde. Berlin, 1939—1957. ; Brockhaus-Wahring Deutsches Wör
terbuch in seche Bänden. (Hrsg. von Gerhard Wahrig Stuttgart, 1980.; Gerhard Wahrig: Das
grosse deutsce Wörterbuch. Gütersloh. 1967. : Der Sprach-Brockhaus. Bilwörterbuch für Jeder
mann. Leipzig, 1949. ; Duden Bildwörterbuch der deutschen Sprache. 3. vollständig neu bearbei
tete Auflage. Duden Band 3. Mannheim—Wien—Zürich. 1977. ; Német-magyar műszaki szótár.
(Szerk. : Nagy Ernő és Klár János) Budapest, 1973.
3. Merényi Lajos: A semphtei vár felszerelése 1639-ben. TT 1905. 152—156. o.; B. Radvánszky
Béla: Huszt várának leltára. 1688. máj. 20. In: B. Radvánszky Béla: Magyar családélet és ház
tartás a XVI. és XVII. században. II. köt. Budapest, 1819. 392—398. o. ; Szendrei János: Az ecsedi
vár 1619-ben. HK 1890. 79—81. o.: Szendrei János: Tokaj várának hadifölszerelése 1649-ben. Ludovica Académia Közleményei (a továbbiakban : LAK), 1888. 614—632. o. ; Tallóczy Lajos : A sá
rospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, tarackok és egyéb hadakozó szerszámok
nak s ahhoz való eszközöknek inventáriuma. Anno 1642. die 26. Novembris. TT, 1879. 154—171 o.
4 A szövegben ezek helyét kipontoztam. Zárójelben a német szövegben előfordulót rövidí
téseket oldottam fel.
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INUENTARIUM
Aller Groß Vnndt Klein Stueckh, Polier, Munition,
Vnndt Zeig requisiten, So sich Anno 1662. den 4 May.
in den Kayserlichen Zeig Hauß inn Caschau befundenn,
Wie nach Volget Vnnd Specificirter zu sehenn ist.
CARTAUNNEN
Die Erste Cartaun der Pauertantz genandt mit
Kay (ser) Ferdinandr' vnndt d (er) Statth Caschau Wappenn 7
gegossen, durch Frantz Jllenfeldt"
(A(nno) 1561. Schist 40 lb
Eyßen wigt 93 CenUner). 8 seiner Kugel Lang" 22 1 2 ist in d (er)
mindung Vornen grubig ligt in ihrer beschlagener Lawetthe(n)
Sambt newen Redern Vnndt Ladtzeig
. . .
(id est) —
Die Ander der Wilde Man genandt ohne wap^=
pen darauff
geschrieben der Wilde Man bin ich, Frantz
Bebekh 10 übet mich Anno 1530. Schiest 38 lb Eißen,
wigt 80 Cent(ner) : seiner Kugl lang 20. Vornen in der
Mündung grubig ligt in ihrer beschlagene(n) Lauetthen sambt
dem Ladtzeug. d (er) hinder Rügel gantz ermerst." — —
Die dritthe der Ochß genandt mit Khay(ser) : Rudolphi
2'- Wappen, schiest 38 lb. eißen, wigt 78 Cent(ner) A(nno) 1570.
seiner kugel lang 21. in ihrer beschlagenen Lawetthen sambt
neuen Redern vnndt Ladtzeig — — — — — — — —
Ferdinandische 1 ' Falkhaunen Schiest 8 lb. Eißen ist g e =
=gossen Anno 1501. wigt 24 Cent(ner) vnndt 60 lb ist '
Verschraufft ligt in ihrer Neuen beschlagenen Laweten
darbey die Red(er) zu schwach ohne Ladtzeig — — — — —
Rudolffische Falkhaun Schiest 8 lb Eißen ist
gegossen A(nno) 1597. Wegt 20 Cent(ner) vnndt 49 lb ist
Verschraufft ligt in ihrer guetten beschlagenen Laweten
darbey die reder zu schwach, sambt ihren zugeherig(en) Ladtzeig
Falkhaun darauff ein Topeiter Adler sambt einen.
Straußen, so ein Huffeysen hält in seinen schnöbel, Schiest
6 lb Eysen, sambt einer Schadhafftigen Laweten sambt Ax
vnndt Red (er) vnndt zerbrochenen Ladtzeig — — — — —

— — — —

1.

— — — —

1.

— — — —

1.

— — — —

1.

5 Habsburg I. Ferdinánd (1503—1564), 1526-tól magyar és cseh király, 1556-tól német-római csá
szár. Gonda Imre —Niederhauser Emil: Habsburgok. Budapest, 1977. 342. o. (A továbbiakban:
Habsburgok).
6 ,.A XVI. század második felében működik Kassán az Illenfeldt ágyúöntő dinasztia. Ferenc és
András, akik I. Ferdinánd és I. Miksa királyoknak öntöttek ágyúkat." Ivány Béla: A tüzérség
története Magyarországon kezdettől 1711-ig. HK 1928. 423. o. (E cikk a HK 1926., 1927. és 1928.
évi számaiban jelent meg, így a továbbiakban a szerző nevével és a megfelelő évszámmal hivat
kozom rá.)
7 Libra, azaz font (Pfund). Rendszerint nem állapítható meg, hogy az összeíró éppen melyik
fontot használta, miként most sem. Előfordulhat a bécsi font (0,56006 kg), jelen esetben a kas
sai (0.49 kg). Bogdán István: Régi magyar mértékek. Budapest, 1987. 115. o. (A továbbiakban:
Bogdán 1987)
8 Mázsa. A bécsi mázsa 100 font, a kassai 120 font. Uo.. 116. o.
9 Golyohossz. tüzérségi mértékegység, amely a löveg hosszát határozza meg a csőfuratban
egymás mellé helyezhető golyók számával. Az ebből kiszámítható hosszérték azonban bizonyta
lan, mivel többnyire megállapíthatatlan, hogy a megadott golyóhossz magában foglalja-e a cső
iének vastagságát is. ami szintén egy golyóátmérőnyi.
10 Bebek Ferenc (4-1558), gömöri főispán. 1528-tól felső-magyarországi főkapitány. Nagy Iván:
Magyarország családai czímerekkel és nemzedéki táblákkal. I. köt. Pest, 1857. 261. o.
11 morschen
12 Habsburg II. Rudolf (1552—1612), 1576-tól 1611-ig cseh király, 1612-ig német-római császár,
1608-ig I. Rudolf néven magyar király. Habsburgok, 358. o.
13 ?
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INVENTARIUM
Valamennyi nagy- és kis ágyú, mozsár, lőszer és hadi felszerelés, amelyek az 1662. év
május 4-én Kassán, a császári fegyvertárban voltak, ahogy egymás után következnek
és részletesen láthatóak.

KARTANTOK
Az első kartány 1 ' 1 a Pórtánc nevű, Ferdinánd császár és Kassa város címerével,
Frantz Illenfeldt öntötte 1561-ben, 40 font vasat lő, 93 mázsát nyom, golyóhossza
22 1 2, elöl, a szájánál kiöblösödött, 15 vasalt ágyán fekszik, új kerekekkel és
szerszámokkal, 1 " (annyi mint) — — — — — — — — — — — —

1.

A második a Vadember nevű, címer nélküli, rajta a felirat: Vadembernek hívnak
engem, Bebek Ferenc szeret engem, 1530, 38 font vasat lő, 80 mázsát nyom,
golyóhossza 20, elöl, a szájánál kiöblösödött, vasalt ágyán fekszik, szerszámokkal,
a hátsó keresztfa 17 egészen elkorhadt — — — — — — — — — — —

1.

A harmadik az ö k ö r nevű, II. Rudolf császár címerével, 38 font vasat lő, 78
mázsát nyom, 1570, golyóhossza 21, vasalt ágyán új kerekekkel és szerszámokkal

1.

Ferdinánd-féle falkony,1* 8 font vasat lő, 1501-ben öntötték, 24 mázsát és 60
,!
fontot nyom,
' új, vasalt ágyán fekszik, kerekei túl gyengék,
szerszámok nélkül — — — — — — — — — — — — — — —

1.

Rudolf-féle falkony, 8 font vasat lő, 1597-ben öntötték, 20 mázsa 49 fontot nyom,
, jól vasalt ágyán fekszik, kerekei túl gyengék, hozzá való
szerszámaival
— — — — — — — — — — — — — — — —

1.

Falkony, rajta kettő sas bokrétával, csőrében patkót tart, 6 font vasat lő, romlott
ággyal, tengellyel és kerekekkel, és összetört szerszámokkal — — — — .—

1.

14 Kartány (Karthaune), ostromágyútípus. Jellemzőit 1.: Domokos György: Várépítészet és vár
harcászat Európában a XVI—XVII. században. HK 1986,1. 78—19. o. táblázata (a továbbiakban:
Domokos 1986.). Az alább előforduló ágyútípusok adatait is e táblázat tartalmazza.
15 Szó szerinti fordítás, jobb híján. A „grubig" itt valójában azt jelenti, hogy a löveg szája
a sok lövéstől tölcséresre kopott, kitöredezett.
16 A löveg szerszámain akkoriban a töltéshez és a cső tisztításához szükséges eszközöket ér
tették. A legfontosabbak:
a töltőkanál, amivel a kimért puskaport az ágyúcsöbe helyezték :
a döröckölő, amivel a folytást ráverték a puskaporra;
a pemete (pamacsszerű rongycsomó), amivel a csövet tisztították ki a lőpormaradványoktól;
a gyújtópálca, érvnek végére erősítették a kanócot;
a célzáshoz szükséges eszközök, tehát szögmérő, függőón, ékek a cső alátámasztására;
egy vastag tű a gyújuk tisztítására.
17 A lövegtalp oldalait összefogó elemek egyike, amely a csőfar alatt helyezkedett el. Több
nyire ez képezte a lövegcső magassági irányzására szolgáló ékek alátámasztását is. Johann
Jacobi von Wallhausen: Archiley Kriegskunst. Hanaw, 1617. 35., 37. o.; IV., V. kép. Korabeli
magyar elnevezését nem találtam.
18 Falkony (Falkaun, magyarul sólyomágyúnak is nevezték), a mezei ágyúk egyik kisebb
típusa.
19 A „verschrauben"-t Kárffy Ödön Eger 1690-es inventáriumának kiadásakor (HK, 1915. 416—
427. o.) „újrafúrť'-ként fordította le. A „schrauben" alapjelentése azonban „csavarni", nem
pedig „fúrni". Emellett eléggé valószínűtlen, hogy az amúgyis régi, többségében a XVI. század
közepéről származó löveg csövét egy tényleges, szó szerinti „újrafúrással" tovább gyengítették
volna, bár a későbbiekben szereplő „Bohre so zu den Stuckhe(n) verschrauben" kifejezés mint
ha ezt igazolná. Iványi Béla azonban idézett cikkében (Iványi, 1927, 150. o.) a „verschrauben"-!
az ágyúk gyúlyukának beszegezésével, becsavarozásával hozza kapcsolatba. Ennek igazolására
a frissen elfoglalt várak inventáriumaiban található nagyszámú „verschaufte" lövegre hivat
kozik. Ilyen éppen Eger 1690-es. Buda 1686-os (Archeológiai Közlemények 1878, 50—55. o.), vagy
Munkács 1711-es leltára (Archeológiai Közlemények, 1878. 56—86. o.) Az 1650-es kossai inventárium is „1st in züntloch verschauft" összefüggésben használja e szót, ezesetben persze inkább
javításra váró lövegekről lehet szó. Mindezeket megerősíteni látszik az, hogy a „verschrauben"
jelentéstartalmában benne van a „csavarozással elront, tönkretesz" értelmezés is. Grimm, 12. k. 1.
rész, 1151—1152. hasáb)

— 107 —

Toppelt Falkhanetl Schiest Eisen 3 lb darauff Seines
zeyhaus* ein Low mit einer Cron, vnndt ohne Jahrzahl
darbey keine delpfin.ligt in d(er) newen Laweten sambt newe(n)
Redern vnndt Ladtzeig — — — — — — — — — —
Ein Falkhanetl mit Kay (ser) : Rudolphi Wappen
schiest Eysen 2 lb ist gegossen druch Chriestoph Löffler-1
A(nno) 1579. ligt in seiner gutthen beschlagung vnndt Red(er)n
sabt den Ladtzeig — — — — — — — — — — —
Ein Einfacheß Falkhanetl mit Kay(ser) Matthias
2n Wappen, vnndt d(er) Jahrzahl A(nno) 1614 schiest 2 lb
Eißen, Ellen Lang-:1 4 1 8 ligt in seiner beschlagenen La —
= w e t e n Sambt den Ladtzeig, aber die reder darbey
nichts nutz sindt, ist vornen in d (er) Mindung grubig — — —
Jtthem ein Toppelt Falkhanetl Schiest Eißen
2 lb, Worauff Betlehem Gabor sein Wappen, ist
gegossen Anno 1621. ist 4 14 Elen lang darbey die
Lawete(n), sambt Ax vnndt Redern ermerst vndt ehrfault
sambt zubrochenene(n) Ladzeig — — — — — — — —
Jtthem ein Toppelt Falkhanetl Schist Eißen 2
lb. stetth auff der Schmiedt Pastayen, darauff
ein Toppeiter Adler ohne Eintzige schriefft wegt 10.
Cent(ner) vnndt 55. lb.darbey die Lawete(n) Ax vndt red (er) n
Ermerst, sambt zerbrochene(n) Ladzeig nichts zugebrauch — Jtthem Zwey Einfache Falkonetl mit Kay(ser) Rudol—
= p h i 2. Wappen ohne Jahrzahl Schiessen zu gleich
Jedes 2 lb. Eißen Ellen Lang 4 18
ohn außgePutzter
liegen in ihren vnbeschagenein) 2 ' 1 Laweten, so alß ermerst
sambt Ax vnndt Redern, darbey zubrochener Ladzeig — — Jtthem Ein Einfach Falkhanetel Schiest 1 lb Eysen
darauff ein handt hält darinen einen Säbel ist gego=
= s e n zu Caschaw A(,nno) 1512 durch Frantzen Jllenfeldt
darbey die Laweten noch etwaß zu gebrauch Ax vndt
Redern nichts nutz Sambt zubrochene(n) Ladzeig — — — CAMMER STICKHEL
Ein kleineß Cammer Stickhel mit einem 25herauß
nehmenden Pulwer Sackh schist 11. Loth bley ohne w a p =
= p e n vnndt Jahrzal, Ligt in seiner beschlagene(n) Lawete(n)

20 Z e u g h a u s ?
21 „Löfler J á n o s Kristóf 1579—1601 közt Rudolf k i r á l y á g y ú ö n t ő j e volt." Iványi 1928. 423. o.
22 H a b s b u r g II. M á t y á s (1557—1619), 1608-tól m a g y a r k i r á l y , 1611-től cseh király, 1612-től n é 
m e t - r ó m a i császár. Habsburgok,
354. o.
23 Elle, azaz rőf. A bécsi rőf 77,75 cm, a k a s s a i 62,5 cm volt. Bogdán 1987, 59. o.
2í u n b e s c h l a g e n .
25 Lat. A bécsi lat 17,53 g volt. Bogdán 1987. 115. o.
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Kettős falkonéta, 26 3 font vasat lő, rajta saját szertára, 27 oroszlán koronával, év
szám nélkül, delfin 28 nincs rajta, új ágyon feksziik, új kerekekkel és szerszámokká]
Egy falkonéta Rudolf császár címerével, 2 font vasat lő, Chriestoph Löffler: öntötte
1579-ben, jó vasalatán és kerekein fekszik, szerszámokkal — — — — —

1.

Egy egyszerű falkonéta 29 II. Mátyás császár címerével és az 1614-es évszámmal,
2 font vasat lő, 4 1 8 rőf hosszú, vasalt ágyán fekszik, szerszámokkal, a kerekek
azonban használhatatlanok, elöl a szájánál kiöblösödött — — — — — —

1.

Továbbá egy kettős falkonéta, 2 font vasat lő, rajta Bethlen Gábor címere, 1621ben öntötték, 4 14 rőf hosszú, az ágya, a tengellyel és a kerekekkel egyetemben
elkorhadt és szétmállott, töredezett szerszámokkal — — — — — — —

1.

Továbbá egy kettős falkonéta, 2 font vasat lő, a Kovácsok bástyáján áll, rajta
kettős sas, egyetlen felirat nélkül, 10 mázsa 55 fontot nyom, az ágya, a tengelye
és a kerekei elkorhadtak, összetört szerszámokkal, használhatatlan — — — —

1.

Továbbá két egyszerű falkonéta II. Rudolf császár címerével, évszám nélkül,
mindegyikük egyaránt 2 font vasat lő, 4 1 8 rőf hosszú, tisztítatlanul feksženek
vasalatlan ágyukon, melyek korhadtak, miként a tengelyek és a kerekek is, töre
dezett szerszámaikkal
— — — — — — — — — — — — — —

2.

Továbbá egy egyszerű falkonéta, 1 font vasat lő, rajta egy kéz, mely szablyát
tart, Frantzen Illenfeldt öntötte Kassa számára 1531-ban, az ágy még valamenynyire használható, a tengely és a kerék használhatatlanok, töredezettek szer
számokkal
— — — — — — — — — — — — — — — — —

1.

KAMARAÄGYÜCSKA30
Egy kis kamaraágyúcska, kivehető lőporzsákkal, 31 11 lat ólmot lő, címer és év
szám nélkül, vasalt ágyán feksziik — — — — — — — — — — — —

26 K i s m é r e t ű m e z e i á g y ú . Elnevezése c s u p á n n a g y s á g á t jelöli, s n e m a r r a utal, h o g y d u p 
lacsövű l e n n e .
27 F e l t e h e t ő e n a löveget előállító s z e r t á r k é p e .
28 Delfinnek n e v e z t é k az á g y ú c s ő s ú l y p o n t j á n , a n n a k gerincén e g y m á s mellett elhelyezett,
g y a k o r t a delfint á b r á z o l ó f o g a n t y ú k a t .
29 K i s m é r e t ű m e z e i á g y ú . Az elnevezés itt is c s u p á n a löveg m é r e t é r e u t a l .
30 Speciális á g y ú f a j t a . L e í r á s á t 1. : Domokos
1986. 81—82. o.

31 Már a tüzérség fejlődésének korai szakában is történtek kísérletek a hátultöltő, ezáltal
könnyebben kezelhető, nagyobb tűzgyorsaságú lövegtípusok létrehozására. Mint ahogy ezen
utalásból kitűnik, e löveg csövének hátsó részét, amelybe a lőport töltötték, cserélni lehetett.
E kísérleti lövegeknél a legnagyobb problémát a csőfar hermetikus zárása jelentette.

— 109 —

HAUBNITZERIN
Ein Haubnitzerin mit Kay (ser) Ferdinandi 1. W a p =
= p e n gegossen durch hanß diringen' 2 A(nno) 1525. ligt
in ihrer beschlagener Laweten, die red(er) aber schadhaff= t i g Sambt d (er) Ax, schist 70 lb. Stein ist elln lang 3 1/4
ohne Ladtzeig — — — — — — — — — —
Maxmilianische 33 Faulkhaun mit einem Toppelten
Adler, Wirdt die Wilde katz genandt schiest 7 lb eißen,
ist verschraubt, gegossen in Anno 1570. Wigt 23.
Centner ist inwendig schön glatth darzu kheine Lawete(n)
Vorhanden
— — — — — — — — — — —
Mehr zwey Schadthaf f tige Stuckh welche Von
Callo gebracht sindt worden, wegen im gewicht vngefehr
dem metahl nach zu sammen 74 Cent(ner) — — —
Feyer Mörsser mit ihr König(liohen) May(estät) Johannis
daß Andern^' sein wappen, darbey kheine Lawete(n) ist
gegossen A(nno) 1569 Schist 17 lb. Stein — — — —
Itthem Ein Fewer Mörsser Schiest 4 Ib. Steinn
ohne wappen vndt Jahrzall, darbey die Lawete(n) Ax vndt
Redern nichts nutz — — — — — — — — —
Itthem Ein Böller wirfft 2 lb. Stein Ligt in seiner
gutthen beschlagenen Laweten — — — — — —
Ein Getoppelte Orgel Auff Ax vnndt Redernn
sindt zu beiden seithe(n) 60. Pfeyffen — — — — —
Ein Orgel mit 12 Pfeiffen So nichts zugebrau=
= c h e n ohne Ax vnndt Redern — — — — — —
Jtem ein Orgel so die Pfeiffen darbey zerspron=
= g e n sindt, ohne schafft vnndt Redern

— — — — — —

1.

— — — — — —

1.

— — — — — —

2.

_

i.

_

_

_

_

_

— — — — — —

1.

— _

— —

i.

— — — — — —

1.

— — — — — —

1.

— — — — — — — — — —

1.

_

_

ALLERLEY HANDTGESCHÜTZ.
Zwey Lange Eyßerne Toppelihackhe(n)

— — — — — — — — — —

Sieben Toppelhackhen mit Fewer Schlösser — — —
Zwey Toppelhackhen mit Fewer Schlösser — — —
Fünff vnndt Funffzig so noch gutthe Toppelhacken —
Siebentzig Alte Schadhafftige Toppelhackhe(n) müße(n)
zu gericht werden — — — — — — — — —
Drey vnndt Viertzig Alte Toppelhackhen so wenig nutz
sein od(er) gahr nichts — — — — _ _ _ _
Zwey vnndt zwantzig Muschquete(n) so ney geschiefft35
sein
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alte Muschqueten Achte so noch zu brauchen sindt —
Sieben Alte Muschquete(n) so nichts zugebrauche(n) —

2.

— — — — — — 7.
— — — — — — 2.
— — — — — — 55.
— — — — — — 70.
— — _

_

_

_

43.

_ _ _ _ _
22.
— — — — — — 8.
— — — — — — 7.

32 „During (During, Dirin, Turin) János 1514—1527 közt I. Ferdinánd királynak volt ágyú
öntőmestere". Iványi 1928, 422. o.
33 Habsburg II. Miksa (1527—1576), 1564-től Alsó- és Felső-Ausztria főhercege, német-római
császár, I. Miksa néven 1563-tól magyar és cseh király. Habsburgok, 355. o.
34 Szapolyai János Zsigmond (1540—1571), Magyarország választott királya, Erdély első feje
delme.
35 geschäft.
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HAUBIC 30
Egy haubic I. Ferdinánd császár címerével, Hanß Diringen öntötte 1525-ben,
vasalt ágyán fekszik, kerekei viszont a tengellyel együtt romlottak, 70 font követ
lő, 3 1/4 rőf hosszú, szerszámok nélkül — — — — — — — — — —

1.

Miksa-féle falkony kettős sassal, vadmacskának nevezik, 7 font vasat lő,
1570-ben öntötték, 23 mázsát nyom, belül szép fényes, ágy nincs hozzá — — —

1.

Még két romlott ágyú, amelyeket Kallóból hoztak, az érc súlya szerint együttesen
74 mázsát nyomnak — — — — — — — — — — — — — — —

2.

Tüzes mozsár 37 ö Királyi Felsége Második János címerével, ágya nincs, 1569-ben
öntötték, 17 font követ lő — — — — — — — — — — — — —

1.

Továbbá egy tüzes mozsár, 4 font követ lő, címer és évszám nélkül, az ágya, a
tengelye és a kerekei használhatatlanok — — — — — — — — — —

1.

Továbbá egy mozsár, 2 font követ vet, jól megvasalt ágyán fekszik — — —

1.

Egy kettős orgona 38 tengelyen és kerekeken, mindkét oldalán 60 cső39 van — —

1.

Egy orgona 12 csővel, nem használható, tengely és kerekek nélkül — — — —

1.

Továbbá egy orgona, melynek csövei szétrobbantak, ágy és kerekek nélkül — —

1.

MINDENFÉLE KÉZI LŐFEGYVER
Két hosszú vas szakállas 40 — — — — —
Hét keréklakatos szakállas 41 — — — — —
Két keréklakatos szakállas — — — — —
ötvenöt szakállas, még jó — — — — —
Hetven régi, romlott szakállas, rendbe kell majd

— —
— —
— —
— —
hozni

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

— 2.
— 7.
— 2.
— 55.
— 70.

Negyvenhárom régi szakállas, kevéssé, vagy egyáltalán nem használhatóak — 23.
Huszonkét muskéta, 42 újonnan ágyazott — — — — — — — — — — 22.
Nyolc régi muskéta, még használhatóak — — — — — — — — — —
Hét régi muskéta, nem használható — — — — — — — — — — —

8.
7.

36 Rövid csövű, közép- és kiskaliberű várágyútípus. Leírását 1.: Domokos 1986. 81—83. 0.
37 Elnevezése feltehetően arra utal, hogy gyújtógránátokat, gyújtókeverékeket lőttek belőle.
38 Seregbontó. Leírását 1. : Domokos 1986. 84. o.
39 Az eredetiben a „síp" szerepel, de ezt a szót a korabeli magyar inventáriumok sem hasz
nálják.
40 Nagykaliberű, többnyire erődítményekben használatos kézi lőfegyver. Kelenik József: Sza
kállas puskák a XVI. századi magyar inventáriumokban. HK 1988/3. 491. o.
41 A korabeli kézi lőfegyverek egyik zárfajtája, amelynél egy elforduló dörzskerék csi
holta a lőport begyújtó szikrát.
42 Villáról tüzelő, a szakállasnál kisebb kaliberű kézi lőfegyver.

Drey Panthallir 43 so auch aller ermarst sein
Zwey krompahische hanndt Röhr — —

3.
2.

ALLER HANDT SORTHEN EYSERNEN
KUGELN.
Sieben Hundert Sechß vnndt Achtzig q44 ein Jede
Wigt 48 Ib. q Eyserne Stuckh kugel. (id est) — — —
Sechßhundert vnndt Fünff Eyserne Stuckh Kugeln
Wigt eine 40 Ib. — — — — — — — — —
Vier vnndt dreysig Eyserne Stuckh kugel Wigt eine
41. Ib. — — — — — — — — — — — —
Sechß hundert vnndt Sechtzehen Eyserne Stuckh kug(eln)
Wigt eine 39 Ib. — — — — — — — — — —
Zwey hundert Sechß vnndt zwantzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine 37. Ib. — — — _ — _ — _
Neun hundert vier vnndt vierzig Eyserne Stuckh
Kugeln Wigt eine 33. Lb. — — — — — — — —
Zwey vnndt Funfftzig Eyserne Stuckh kugeln Wigt
eine 28 Ib. — — — — — — — — — — —
Hundert vnndt zehne Eyserne Stuckh kugeln Wigt
eine 25 Ib. — — — — — — — — — — —
Sieben Siebentzig Eyserne Stuckh kugeln Wigt
eine 24 Ib. — — — — — — — — — — —
Sieben vnndt Achtzig Eyserne Stukh kugelnn
Wigt eine 22 Ib. — — — — — — — — — —
Drey hundert vnndt dreysig Eyserne Stuckh
Kugeln Wigt eine 18 Ib. — — — — — — — —
Vierhundert vnndt viehrzehe(n) Eyserne Stuckh k u =
=geln Wigt eine l6 r Ib. — — — — — — — —
Drey hundert Sechß vnndt Neintzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine 10 Ib. — — — — — — — —
Viehr hundert vnndt dreysig Eyserne Stuckh kugeln
Wigt eine 9 Ib. — — — — — — — — — —
Viehr hundert Acht vnndt dresig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine 8 1b. — — — — — — — —
Hundert Vier vnndt Zwantzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine .7. lb — — — — — — — —
Vierhundert Sechß vnndt Siebentzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine .6 1/2 lb
— — — — — — —
Sechßhundert Fünff vnndt Achtzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine 6 l b . — — — — — — — —
Tausendt Eyserne Stuckh kugeln Wigt eine 5 lb. — —
Vierhundert vnndt sechßtzig Eyserne Stuckh kugeln
Wigt eine 4 lb. — — — — — — — — — —
Hundert Fünff vnndt zwantzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine 3 1/2 lb. — — — — — — —
Hundert vnndt dreysig Eyserne Stuckh kugeln Wigt
eine .3. lb — — — — — — — — — — —
Tausent Vier hundert Eyserne Stuckh kugeln Wigt
eine .2. lb — — — — — — — — — — —
43 Bandelier
44 A beszúrás jelölése.
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— — — — No.

786.

— — — — No.

605.

— — — — No.

34.

— — — — No.

616.

_

_

— — No.

— — _

_

226.

No.

944.

— — — — No.

52.

— — — — No.

110.

— — — — No.

77.

— — — — No.

87.

— — — — No.

330.

— — — — No.

414.

— — — — No.

396.

— — — — No.

430.

— — — — No.

438.

— — — — No.

124.

— — — — No.

476.

— — — — No.
— — — — No.

685.
1000.

— — — — No.

460.

— — — — No.

125.

— — — — No.

130.

— — — — No.

1400.

Három tölténytartó vállöv, szintén rothadt valamennyi — — — — — —

3.

Két krompachi puska 45 — — — — — — — — — — — — — —

2.

KÜLÖNFÉLE VASGOLYÓK
Hétszáznyolcvanhat vas ágyúgolyó, egyenként 48
— — — — — — — — — — — —
Hatszázöt vas ágyúgolyó, egy nyom 40 fontot —
Harmincnégy vas ágyúgolyó egy nyom 41 fontot

fontot
— —
— —
— —

Hatszáztizenhat vas ágyúgolyó, egy nyom 39 fontot

nyomnak, (annyi mint)
— — — — sz. sz.46 786.
— — — — sz. sz. 605.
— — — — sz. sz. 34.

— — — — — sz. sz. 616.

Kétszázhuszonhat vas ágyúgolyó, egy nyom 37 fontot — — — — — sz. sz. 226.
Kilencszáznegyvennégy vas ágyúgolyó, egy nyom 33 fontot — — — — sz. sz. 944.
ötvenkét vas ágyúgolyó, egy nyom 28 fontot — — — — — — — sz. sz.

52.

Száztíz vas ágyúgolyó, egy nyom 25 fontot — — — — — — — — sz. sz. 110.
Hetvenhét vas ágyúgolyó, egy nyom 24 fontot — — — — — — — sz. sz.

77.

Nyolcvanhét vas ágyúgolyó, egy nyom 22 fontot — — — — — — sz. sz.

87.

Háromszázharminc vas ágyúgolyó, egy nyom 18 fontot — — — — — sz. sz. 330.
Négyszáztizennégy vas ágyúgolyó, egy nyom 16 fontot — — — — — sz. sz. 414.
Háromszázkilencvenhat vas ágyúgolyó, egy nyom 10 fontot — — — — sz. sz. 396.
Négyszázharminc vas ágyúgolyó, egy nyom 9 fontot — — — — — sz. sz. 430.
Négyszázharmincnyolc vas ágyúgolyó, egy nyom 8 fontot — — — — sz. sz. 438.
Százhuszonnégy vas ágyúgolyó, egy nyom 7 fontot

— — — — — sz. sz. 124.

Négyszázhetvenhat vas ágyúgolyó, egy nyom 6 1.2 fontot — — — — sz. sz. 476.
Hatszáznyolcvanöt vas ágyúgolyó, egy nyom 6 fontot — — — — — sz. sz. 685.
Ezer vas ágyúgolyó, egy nyom 5 fontot

— — — — — — — — sz. sz. 1000.

Négyszázhatvan vas ágyúgolyó, egy nyom 4 fontot

— — — — — sz. sz. 460.

Százhuszonöt vas ágyúgolyó, egy nyom 3 12 fontot — — — — — sz. sz. 125.
Százharminc vas ágyúgolyó, egy nyom 3 fontot — — — — — — sz. sz. 130.
Ezernégyszáz vas ágyúgolyó, egy nyom 2 fontot — — — — — — sz. sz. 1400.
45 A g y á r t á s i h e l y u t á n elnevezett p u s k a t í p u s .
46 Szám s z e r i n t .
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Fünff Hundert Sechß vnndt Neüntzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine .1. Ib. — — — — — — — — — — —
Fünffhundert vnndt drey Eyserne Stuckh k u =
=geln Wigt eine 1 3 4 Ib. — — — — _ _ _ _ _ _ _
Viehr hundert Eyserne Stuokh kugeln Wigt eine
Jede 1 12 Ib. — — — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sechß hundert vnndt Sechßtzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine 1 1 4 Ib. — — — — — — _ _ _ _ _
Tausent vier hundert vnndt zwantzig Eyserne
Stuckh kugeln Wigt eine 3 4 Ib. — — — — — — — — —
Dreyhundert Sechß vnndt Neintzig Eyserne Stuckh
kugeln Wigt eine 12 1b. — — — — — — — — — — —
Viehrhundert Fünff vnndt viertzig Eyserne
Stuckh kugeln Wigt eine 12 Loth — — — — — — — —
Zwey ketthen kugel mit welchen man auß ein
Stuckh schiessen thutth — — — — — — _ _ _
— —
Sechß vnndt dreysig Tausent Fünff hundert Top
pelhackhen Eyserne kugeln Welche Wegen zusam(m)e(n)
15 Cent(ner) 90 1 2 Ib. — — — — — — — — — — —
Zwanttzig Tausent Fünff Hundert Eyserne M u ß =
quetthen kugeln, eiche Wege(n) zusamen 5 Cent(ner) 84 1 2 (lb.) (id

_

No.

596.

No.

503.

No.

400.

No.

660.

— No.

1420.

— No.

396.

— No.

445.

— No.

2.

— No. 36500.
est)

20500.

FOLGEN DIE STEINERNEN KUGELN
Hundert vnndt zwelff Steinerne kugeln Wigt ein
Jede 70 1b. — — — — — — — — — — —
Sechzehen Steinerne kugeln Wigt eine 25 Ib. — —
Ein vnndt Achtzig Steinerne kugeln Wigt eine 15 lb
Vier vnndt zwantzig Steineren kugeln Wigt eine 100 lb
Hundert Steinerne kugel Wigt eine 8 lb. — — — —

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

(id est)
(id est)
(id est)
(id est)

112.
16.
81.
24.
100.

PULWER, BLEY, VNND ZINDT
STRICKH ODER LUNTENN.
Jn dem Fleischhackher oder Profossen
Thurn befindt sich Puluer wie Volget.
Zwantzig Centner Funfftzig Pfundt Stuckh od(er)
zeig Pulwer
_ _ _ _ _ _
— — —
Dreysig Centner vnndt Eylff Pfundt Hockhen
Pulwer — — — — — — — — — — —
Drey Centner vnndt drey vnndt Siebentzig Pfundt
Rohr Pulwer
— — — — — — — — —
Neintzig Pfundt Verterben Stuckh Pulwer — —

— — — Cent(ner) 201b. 50.
— — — Cent(ner) 301b. 11.
— — — Cent(ner) 31b 73.
— — — Cent(ner) — lb 90.

JN DEM ROTTHEN THURM BEFINDT
SICH VIELLERLEY SORTE(N) PULWER WIE VOLGET.
Zehen zentner vnndt Sechßtzig Pfundt zeug od(er)
Stuckh Pulwer — — — — — — — — — — — — Cent(ner) 101b 60.
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ötszázkilencvenhat vas ágyúgolyó, egy nyom 1 fontot — — — — — sz. sz. 596.
ötszázhárom vas ágyúgolyó, egy nyom 1 1 3 fontot — — ,— — — sz. sz. 503.
Négyszáz vas ágyúgolyó, egyenként nyomnak 1 1 2 fontot — — — — sz. sz. 400.
Hatszázhatvan vas ágyúgolyó, egy nyom 1 1 4 fontot — — — — — sz. sz. 660.
Ezernégyszázhúsz vas ágyúgolyó, egy nyom 3 4 fontot — — — — — sz. sz. 1420.
Háromszázkilencvenhat vas ágyúgolyó, egy nyom 1 2 fontot — — — sz. sz. 396.
Négyszázötven vas ágyúgolyó, egy nyom 12 latot — — — — — — sz. sz. 445.
Két láncos golyó, amelyeket ágyúból lehet kilőni'1'

— — — — — sz. sz.

2.

Harminchatezerötszáz vas szakállasgolyó, amelyek együttesen 15 mázsa
90 1 2 fontot nyomnak — — — — — _ _ _ _ _
— _ sz. sz. 36500.
Húszezerötszáz vas muskétagolyó, amelyek együttesen 5 mázsa 84 1 2 fontot
nyomnak, (annyi mint) — — — — — — — — — — — — sz. sz. 20500.

KÖVETKEZNEK A KÖGOLYÖK
Százt zenkét kőgolyó, egyenként 70 fontot nyomnak — — — — — — — 112.
Tizenhat kőgolyó, egy nyom 25 fontot, (annyi mint)
—
Nyolcvanegy kőgolyó, egy nyom 15 fontot, (annyi mint) —
Huszonnégy kőgolyó, egy nyom 100 fontot, (annyi mint) —
Száz kőgolyó, egy nyom 8 fontot, (annyi mint) — — —

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

— 16.
— 81.
— 24.
— 100.

LŐPOR, ÓLOM ÉS GYÚJTÓ
ZSINÓR, VAGY KANÓC
A Mészáros, vagy Porkoláb
toronyban található lőpor eképp következik
Húsz mázsa ötven font ágyú-, vagy szertári lőpor''8 — — — —

20 mázsa 50 font

Harminc mázsa és tizenegy font szakállashoz való lőpor — —

30 mázsa 11 font

Három mázsa és hetvenhárom font puskához való lőpor — — —

3 mázsa 73 font

Kilencven font tönkrement ágyúpor — — — — — — —

— mázsa 90 font

A VÖRÖS TORONYBAN TALÁLHATÓ
KÜLÖNFÉLE LŐPOROK EKÉPP KÖVETKEZNEK
Tíz mázsa és hatvan font szertári, vagy ágyúlőpor — — — —

10 mázsa 60 font

47 K é t féle, v a g y egész golyó, lánccal ö s s z e k a p c s o l v a .
48 A felsorolt l ő p o r o k közti k ü l ö n b s é g összetevőik a r á n y á b a n , illetve s z e m c s e z e t u k finom
s á g á b a n volt. Anton Dolleczek:
G e s c h i c h t e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n Artillerie von d e n f r ü h e s t e n Zei
ten bis zur G e g e n w a r t . Wien, 1887. 172—179. o. A „zeig P u l w e r " e g y é b k é n t az á g y ú k mellett
a k ü l ö n f é l e tüzes s z e r s z á m o k elkészítéséhez is a l a p a n y a g u l szolgált.
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Sieben dreysig Centner vnndt drey Pfundt
Hockhe(n) Pulwer — — — — — — — —
Sechß Zentner Fünff vnndt Neintzig Pfundt handt
Rohr Pulwer
— — — — — — — — —
Finff vnndt dreysig q Manßföldisch Pulwer
Pfundt
— — — — — — — — — — —
Ein Centner zintkrauth Pulwer — — — — —
Vierzehen Centner hundert vnndt vierzehen Pfundt
Vertorben Pulwer — — — — —- — — —

— — — Cent(ner) 371b
— — — Cent(ner)

3.

61b 95.

— — — Cent(ner — lb 35.
— — — Cent(ner) 1.1b —
— — — Cent(ner) 141b 114.

JN DER MÜLL GASSEN PULWER
THURM IST PULWER WIE VOLGET.
Sieben zentner Acht vnndt Sibentzig zeig oder
Stuckh Pulwer — — — — — — — — — — — — Cent(ner) 7 lb 78.
Zwelff zentner Vier vnndt Funfftzig Pfundt
Hockhe(n) Pulwer — — — — — — — — — — — Cent(ner) 12 lb 54.
Ein Centner hundert vnndt Fünff Pfundt handt
Rohr Pulwer
— — — — — — — — — — — — Cent(ner) 1 lb 105.
JNN KUGEL GEWELB
IST PULWER WIE VOLGET.
Siebentzig Pfundt gut handtrohr Pulwer — — — — —
—Cent(ner) — lb 70.
Achtzig Pfundt Verthorben Pulwer — — — — — — — Cent(ner) — lb 80.
Bley ist nichts vorhanden
Zindt Strickh od(er) Lunten zwey hundert Nein vnndt
funfftzig Centner
— — — — — — — — — — — Cent(ner) 259 lb —
SUMMA DES PULWERS WIE VOLGET.
Acht vnndt dreysig zentner Acht vnndt sechßtzig Pfundt
zeig oder Stuckh Pulwer — — — — — — — —
Nein vnndt siebentzig Centner Acht vnndt Sechßtzig
Pfundt Hockhe(n) Pulwer — — — — —
— —
Zwelff zentner Hundert vnndt drey Pfundt
Hanndtrohr Pulwer — — — — — — — — — —
Ein Centner zintkraut Pulwer — — — — — — —
Fünff vnndt dreysig Pfundt Manßfeldisch Pulwer — —
Vertorben Pulwer Sechzehe(n) Cent(ner) vier vnndt viertzig
Pfundt
— — — — — — — — ———— —
Summa Summarum des Pulwers thutth
— — — —
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— Cent(ner) 38 lb 68.
— Cent(ner) 79 lb 68.
— Cent(ner) 12 lb 103.
— Cent(ner) 1 lb —
— Cent(ner) —lb 35.
— Cent(ner) 16 lb 44.«
— Cent(ner) 148 lb 78.

Harminchét mázsa és három font szakállashoz való lőpor — —
Hat mázsa kilencvenöt font puskához való lőpor — — — —
Harmincöt font Manßföld-fele

49

lőpor — — — — — _ _

Egy mázsa felporzásra 50 való lőpor — — — — — — — —
Tizennégy mázsa száztizennégy font tönkrement lőpor — — —

37 mázsa

3 font

6 mázsa 95 font
_ mázsa 35 font
1 mázsa — font
14 mázsa 114 font

A SZEMETES KÖZBEN, A LÖPORTORONYBAN
LEVŐ LŐPOR EKÉPP KÖVETKEZIK
Hét mázsa hetvennyolc font szertári, vagy ágyúlőpor — — —

7 mázsa 78 font

Tizenkét mázsa ötvennégy font szakállashoz való lőpor — — —

12 mázsa 54 f ont

Egy mázsa százöt font puskához való lőpor

— — — — —

l'mázsa 105 font

A GOLYÓRAKTÁRBAN
Hetven font jó, puskához való lőpor — — — — — — — — mázsa 70 font
Nyolcvan font tönkrement lőpor — — — — — — — — — mázsa 80 font
ólom nincs
Gyújtózsinór vagy kanóc, kétszázötvenkilenc mázsa — — — — 259 mázsa — font

AZ ÖSSZES LŐPOR EKÉPP KÖVETKEZIK
Harmincnyolc mázsa hatvannyolc font szertári, vagy ágyúlőpor —

38 mázsa 68 font

Hetvenkilenc mázsa hatvannyolc font szakállashoz való lőpor —

79 mázsa 68 font

Tizenkét mázsa százhárom font puskához való lőpor — — —

12 mázsa 103 font

Egy mázsa felporzásra való lőpor — — — — — — — —
Harmincöt font Manßfeld-fele lőpor — — — — — — —
Tönkrement lőpor, tizenhat mázsa negyvennégy font — — —

1 mázsa — font
— mázsa 35 font
16 mázsa 44 font

A lőpor összesen kitesz

— — — — — — — — — — 148 mázsa 78 font

49 Talán Ernst Mansfeldről, a harmincéves háború protestáns hadvezéréről van szó, akí a
fehérhegyi csata után menekült Magyarországra, Bethlen Gáborhoz.
50 A lövegek gyúlyukának felporzására való lőpor.

— 117 —

REITTHER VNNDT LANDBKNECHT RIESTUNG
Vier hundert gutthe Vnndt Schlimme Riestung Welche
missen erstlich alle zugericht vnndt mit neyem
Rimen Versetzt werden — — — — — — — —
Vier vnndt Sechßtzig Alte Voder theil 51 od(er) Brust
Stuckh, So alles d(er) rest gefrossen vnndt Wenig
zugebrauchen sindt
— — — — — — — — —
Hundert vnndt Ein zwantzig Hungärische Sturm
hauben (id est)
— — — — — — — — — —
Zwey hundert vnndt Elwe deutsche Sturm h a u =
= b e n , id est — — — — — — — — — — —
Zwey vnndt dreysig gutthe vnndt Böße Eyser=
—ne handtschuh, id est — — — — — — — — —
Alte Stückher von Riestung so darvon wenig zue
gebrauchen, ist vber einem Hauffen — — — — — —
Zwey vnndt dreysig hallabarten od (er) kurtz gevehr
so noch kan gebraucht werden id. est — — — — —
Sechß vnndt zwantzig gantze Schlacht Schwerter — —
Ein vnndt zwantzig Halbe Schlacht Schwerter, id est — —
Ein vngärische Säbel, id est — — — — — — — —
Elwe knöbel SPieß mit Stillen, id est — — — — —
Zwey vnndt Funffzig knöbel SPies ohne Stil (id est) — —
Zwey hundert drey vnndt Achtzig Lantzen oder
Lantz knecht Eysen, is est — — — — — — — —
Zwey hundert zwey vnndt Siebentzig Pickhe(n) Eyse(n) (id
Zwey hundert vnndt Sechßzehen krumpe Raub oder Nöst
Eyßen, id est — — — — — — — — — — —
Tausent Ein vnndt zwantzig vber zinte kopie Eysen —
Sieben Hundert vnVerzinte kopien Eysen id est — — —

— — — — No. 400.
— — — — No.

64.

— — — — No. 121.
— — — — No. 211.
— — — — No.

32.

— — — —
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

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

32.
26.
26.
1.
11.
52.

— — — — No. 283.
est) — — — No. 272.
— — — — No. 216.
— — — — No. 1021.
— — — — No. 790.

VOLGT ALLERLEY EY0EN WERCKH
Ein zentner Hundert vnndt zwelff Pfündt New
Stangen Eysen id est — — — — — — — — — — — Cent(ner) 1. lb 112.
Fünff zentner vnndt viertzig Pfundt Newe
Schin Eysen id est — — — — — — — — # — — — — Cent(ner) 5 lb 40.
Vier vnndt Achtzig Newe vnaußgemachte vnter
Bändter id est — — — — — — — — — — — — — — — N a 84.
Zwelff Newe ober Bändter so auch nicht außgemacht
sindt
— _ _
— — — _ — — _ — — _ _ _
— _ No. 12.

51 Vorderteil
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LOVAS ÉS GYALOGOS"2 FELSZERELÉS
Négyszáz jó és rossz felszerelés, melyek mindegyikét először rendbe kell
hozni, és új szíjakkal kell ellátni — — — — — — — — — sz. sz. 400.
Hatvanegy régi „mellső rész", vagy mellvért, mind az egész maradék
rozsdás és kevéssé használható

— — — — — — — — — — sz. sz.

64.

Százhuszonegy magyar sisak,53 (annyi mint) — — — — — — — sz. sz. 121.
Kétszáztizenegy német sisak,5'1 annyi m i n t —

— — — — — — — sz. sz. 211.

Harminckét jó és rossz vaskesztyű, annyi mint — — — — — — sz. sz.
Páncélzat régi darabjai, kevés használható belőlük, egy halomban van —
Harminckét alabárd vagy „rövid fegyver",55 még lehet majd használni,
annyi mint — — — — — — — — — — — — .— — —
Huszonhat kétkezes pallos 56 — — — — — — — — — — —
Huszonegy másfélkezes pallos 57 — — — — — — — — — —
Egy magyar szablya, annyi mint — — — — — — — — — —
Tizenegy négyszögű lándzsa, 58 nyéllel, annyi mint — — — — —
ötvenkét négyszögű lándzsa, nyél nélkül, (annyi mint) — — — —
Kétszáznyolcvanhárom lándzsa, vagy landsknecht vas, annyi mint —
Kétszázhetvenkét pikavas, 59 (annyi mint)
Kétszáztizenhat görbe
, vagy ..."

32.

sz. sz. 32.
sz. sz. 26.
sz. sz. 26.
sz. sz.
1.
sz. sz. 11.
sz. sz. 52.
sz. sz. 283.

— — — — — — — sz. sz. 272.
vas, annyi mint — — sz. sz. 216.

Ezerhuszonegy ónozott kopjavas 00 — — — — — — — — — — sz. sz. 1021.
Hétszázkilencven ónozatlan kopjavas, annyi mint — — — — — — sz. sz. 790.
KÖVETKEZIK MINDENFÉLE VASANYAG
Egy mázsa, száztizenkét font új rúdvas, annyi mint — — — — 1 mázsa 112 font
ö t mázsa negyven font, új abroncsvas, annyi mint — — — — 5 mázsa 40 font
Nyolcvannégy új, el nem készült alsó vasalat, 61 annyi mint — — — — sz. sz. 84.
Tizenkét új felső vasalat, szintén nincs elkészítve — — — — — — sz. sz. 12
52 A Landsknecht XVI—XVII. századi német zsoldos gyalogos neve. Jelen esetben feltehetően
egyszerűen gyalogost jelent.
53 Magyar huszársisak, melynek ellenzője, orrvédő nyúlványa és tarkóvédő lemezei voltak.
54 Legömbölyített formájú sisak, melynek keskeny karimája, a tetején pedig bordája volt.
55 A német nyelvben az altisztek szálfegyverét nevezték ,,Kurtzgewehr"-nek. Hossza mintegy 2
m, nyújtott levélformájú csúcsa alatt az egyik oldalon bárdszerű lap, a másikon lefelé gör
bülő kampó helyezkedik el. Valószínű korabeli magyar elnevezését Hűset 1669. évi leltárában
találtam, ahol „Tizedeseknek való alabárdokat" írtak össze. HK 1892. 135. o.
56 Nehéz, kétkezes, egyenes, széles pengéjű, kétélű, főként vágásra használható fegyver
típus. A fordításnál az általánosan elfogadott magyar elnevezést használtam. L. még Sempte
1639. évi inventáriumát, ahol „Egy ölnyi két kézre való pallos"-t említenek. TT 1905. 153. o.
57 Az előzőnél valamivel könnyebb típus.
58 Hosszúnyelű szálfegyver, általában levélalakú pengével.
59 A gyalogság kb. 3 m hosszú, levélforma hegyű szálfegyverének hegye.
60 A lovasság hosszú, 3—4 m-es szálfegyvere, nyele a csúcsa felé keskenyedik, a kéz meg
támasztására markolatgombot kapott.
61 Feltehetően a lövegtalp oldalainak tetejére és aljára szegezett vasabroncs. Wilhelmi Dilichii:
Kieges-Schule. Frankfurt am Mayn, 1589. Facsimile. Magstadt, 1967. l. köt. 444. o., kép a
442-443. o. között.

16
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Drey vnndt zwantzig 1/2 Pfundt Stahl in zwey
Stangen id est — — — — — — — — — — — — — No. — .lb 23 1/2
Drey Centner Alt Eysen so lauter kleine drumer 62
ist wenig darvon zugebrauchen id. est — — — — — — — Cont(ner) 3 lb —
Ein Centner vnndt fünff Pfundt Wigt ein alter
Schmiedt Arriposs id est — . — — — — — — — — — Cent(ner) 1. lb 5.
Zwey Centner Fünff vnndt Achtzig Pfundt Wegen
zwey Eyserne Amposs so zu einem Eyssernenn
Hammer gehörig sindt nicht mehr zugebrauche(n) (id est) — — Cent(ner) 2 lb 85.
Ein Centner Funff vnndt zwantzig Pfundt Wigt
Ein grosser Sperhocken So alt vnndt nichts zu
gebrauchen ist — — — — — — — — — — — — — Cent(ner) 1 lb 25.
Vier Grosse Eyserne zapfen so in die Pulwermil
gehert haben darvon drey gutth sindt einer z e h r =
=brochener id est — — — — — — — — — — — — — — No. 4:—
Auff ein hauffen Allerlëy Alt schadhafftig
Eysen Werckh so zum giß Hauß geherig . . .
Sechs Gutthe Eyserne kehrn Stangen id est — — — — — — — — No. 6:—
Sechs Abgebrochene kehrn Stangen id est — — — — — — — — No. 6:—
Fünff Eyserne Bohr Stangen so noch zubrauch(en) sindt — — — — — No. 5.
Zwey Schraub Stöckh so noch gutth zubrauche(n) id est — — — — — No. 2.
Ein Eyserne Stuckh Sag id est — — — — — — — — — — — No. 1.
Vier grosse Giesser zangen id est — — — — — — — — — — — No. 4.
Ein grosses Sag Blatth so Alt vnndt nichts zubrauchen — — — — — — No. 1.

ALLER SORTENN FEYER WERCKH.
SAMBT DEN GRANATEN.
Dreyzehen Methaien morgen Stern (id est) — — — —
Nein vnndt zwantzig Eyserne Länglichte G r a n a =
= t h e n auß den Stucken zu Schissen mit pech vberzoge(n)
Zwey Runte Granaten mit Pech vberzogen (id est) — —
Drey vnndt Sechßtzig Methalene vngefilte hanndt
Granaten id. est — — — — — — — — — —
Sieben Alte Methalene Brandt Röhren id est — — —
Dreysig mit Pöch getauffte Sturm SPießen Stangen —
Fünff vnndt zwantzig Newe getauffte Fewer kugel —
Fünff grosse Gieffit63 kugel mit mordt Schlägen
zu den 60 lb. Böller geherig — — — — — — —
Fünff vnndt Sechßtzig Grosse vnndt kleine getauf=
= t e Fewer kugel — — — — — — — — — —
Sieben vnndt dreysig gutthe vnndt Schlimme getaufte
vnndt vngetaufte Sturm krentz — — — — — —

— — — — — No. 13.
— — — — — No. 29.
— — — — — No. 2.
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

No. 63.
No. 7.
No. 30.
No. 25.

— — — — — No. 5.
— — — — — No. 65.
— — — — — • No. 37.

62 das/der Trumm, vagy die Trümmer.
63 Kassa 1650. évi (TT 1902. 460 o.), valamint az 1669. évi inventáriumban egyaránt „Griff"
szerepel. Feltehetően olyan gránátról van szó, melynek köpenyéből kampós végű nyúlványok
állnak ki, hogy segítségükkel fennakadjon a céltárgyon.
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Huszonhárom és 12 font acél, két rúdban, annyi mint — — sz. sz. mázsa 23 1,2 font
Három mázsa régi vas, csupa kis töredék, kevés használható belőlük,
annyi mint — — — _ — — — _ — _ _ _ _ _
3 mázsa —font
Egy öreg kovácsüllő, egy mázsa öt fontot nyom, annyi mint — — 1 mázsa 5 font
Két vasüllő, egy vaskalapács tartozik hozzájuk, két mázsa nyolc
vanöt fontot nyomnak, tovább nem használhatóak, (annyi mint) sz. sz. 2 mázsa 85 font
Egy nagy kampó, régi és használhatatlan, egy mázsa húsz fontot
nyom — — — — — — — — — — — — — — sz. sz. 1 mázsa 25 font
Négy nagy vascsap, a lőpormalomba valók, három közülük jó, egy
széttörött, annyi mint — — — — — — — — — — — — — sz. sz. 4.
Mindenféle régi, romlott vasszerkezet, egy halomban, az öntőházba valók . . .
Hat jó vas magrúd, 64 annyi mint — — — — — — — — — — — sz. sz. 6.
Hat kettétört magrúd, annyi mint — — —
ö t vas fúrószár, még használhatóak — —
Két satu, még jól használhatóak, annyi mint
Egy vas ágyúfűrész, annyi mint — — —
Négy nagy öntőfogó, annyi mint — — —
Egy nagy fűrészlap, régi és használhatatlan

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

6.
5.
2.
1.
4.
1.

MINDEN FAJTA TÜZES SZERSZÁM
A GRÁNÁTOKKAL EGYÜTT
Tizenhárom fém hajnalcsillag, 65 (annyi mint) — — — — — — — sz. sz. 13.
Huszonkilenc hosszúkás vasgránát, 06 ágyúból lövik, szurokkal bevonva — sz. sz. 29.
Két kerek gránát, szurokkal bevonva, (annyi mint) — — — — — — sz. sz. 2.
Hatvanhárom töltetlen fém kézigránát, annyi mint —
Hét régi, fém gyújtócső,67 annyi mint — — — —
Harminc kátrányba mártott rohamlándzsarúd 68 —
Huszonöt új, mártott tüzes golyó09 — — — — —
ö t nagy
golyó, gyújtóval, 60 fontos mozsárhoz

—
—
—
—
való

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
-*
—
—
—

—
—
—
—
—

sz. sz. 63.
sz. sz. 7.
sz. sz. 30.
sz. sz. 25.
sz. sz. 5.

Hatvanöt nagy és kis, mártott tüzes golyó — — — — — — — — sz. sz. 65.
Harminchét jó és rossz, mártott és mártatlan tüzes koszorú 70

— — — sz. sz. 37.

64 A lövegcső ö n t é s e k o r a csőfurat h e l y é b e állított v a s r ú d .
65 Eredetileg h o s s z ú n y e l ű láncos b u z o g á n y , a m e l y c s a t a c s i l l a g k é n t i s m e r t . Itt a z o n b a n a
s z ö v e g k ö r n y e z e t b ő l ítélve egy, e r r e a f e g y v e r r e h a s o n l í t ó r o b b a n ó e s z k ö z r ő l , t ü z e s s z e r s z á m r ó l
van szó.
66 A g r á n á t o k részletes l e í r á s á t 1. : Domokos 1986. 85. o.
67 A k o r a b e l i g r á n á t o k b a n h a s z n á l t g y ú j t ó s z e r k e z e t . Peter Broucek—Erich
Hillbrand—Fritz
Veselý: P r i n z E u g e n . F e l d z ü g e u n d H e e r w e s e n . Wien, 1986. 70. o.
68 N e v e z t é k t ü z e s l á n d z s á n a k is. E g y e g y s z e r ű l á n d z s á n a k a n y a k á r a , k ö z v e t l e n ü l a h e g y
alá egy b u z o g á n y f e j e t h e l y e z t e k , m e l y b e r o b b a n ó e l e g g y e l töltött c s ö v e c s k é k e t d u g t a k .
Johann
Rudolph
Faesch:
Kriegs—Ingenieur—Artillerie- u n d See—Lexicon. D r e s d e n u n d Leipzig, 1735.
XI. t á b l a , 15. s z á m .
69 L e í r á s á t 1. : Domokos
1986. 85. o.
70 „ . . . k o s z o r ú f o r m á j ú a k , g r á n á t o k b ó l állítják össze, k í v ü l éles h e g y e k k e l , és a r o h a m s o r á n
a r o h a m o z ó k k ö z é d o b j á k . . . ". Faesch 1735, 876. o., k é p é t 1. XI. t á b l a , 14. s z á m . T e r m é s z e t e s e n
n e m c s a k k o s z o r ú f o r m á j ú , h a n e m sok m á s i l y e n jellegű, m a m á r k i d e r í t h e t e t l e n a l a k ú és szer
k e z e t ű tüzes s z e r s z á m létezett.
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Der gleichen Sindt getauffte vnndt vngetauffte
Fewer Werckh sachen, Benebens Pech kräntz So
alles vertorbenn
Ein kupferner Tauf f kössél zum Fewer Werckh

— — — — — — — No. 1.

STÜCKH RÄDER VND SATHEL
WAGENN
Ein Sathel Wagen so Ney beschlagen Sambt Ax vndt
Rädern, zum Pauer tanz geherig — — — — — — — —
Zwey Newe beschlagene Satel Wagen Sambt Ax vnndt
Rädern geheren zur halben Cartaune(n) id est — — — —
Jtem vier Satel Wagen zur quartir Schlangen so alt
Sambt Ax vnndt rädern doch zur Noth kan man sie branch (en)
Ein Satel Wagen Worauff zwey 60. lb Stein Werfende
Fewer Märser kehne(n) geführt werden, ist new
beschlagen Sambt Ax vnndt Räder id est — — — — — —
Drey Newe Boller Schlaffen 71 so noch nicht vol=
—kamlich 72 beschlagen sindt — — — — — — — — —
Zwey Newe Halbe Cartaun Reder So ney beschlage(n)
sindt ohne bixen7;l id est — — — — — — — — — —
Zwey qwartir Schlangen Reder So auch ney beschlag(en)
aber ohne bixen — — — — — — — — — — — —
Zwey Ney beschlagene Fahlkaun Reder — — — — — —
Zwey Ney beschlagene Reder zu einem 4 lb Schiessend(en)
Schlangen geherig
— — — — — — — — — — —
Dreyzehe(n) Alte Stuckh Reder So darbey daß Holtz
aller ermörst, darvon man nuhr d(as) Eyse(n) kahn brauch(en) —
Fünff Brutzen7'* sambt ihrem zugeherige(n) Redern
darunter Eine mit schadthafftigen Rëdern — — — — —
Jtem mehr zwey Brutzen so daß gestehl vndt
die reder darbey nichts nutz sindt — — — — — — —
Ein Last Wagen So auch gantz nichts zugebrauch(en)
den d(as) holtz darbey verfault is — — — — — — — —
Ein Triumpf Wage(n) auf f drey Redern — — — — — —

— — — No. 1.
— — — No. 2.
— — — No. 4.
— — — No. 1.
— — — No. 3.
— — — No. 2.
— — — No. 2.
— — — No. 2.
— — — No. 2.
— — — No. 13.
— — — No. 5.
— — — No. 2.
— — — No. 1.
— — — No. 1.

ALLERLEY ZUG HOCKEN WOGEN.
Eylffe Ney beschlagene Hocken Wogen — — — — — — — — — No. 11.
Fünff Alte Hinder Wogen — — — — — — — — — — — — No. 5.
Drey Alte vorder Wogen75 — — — — — — — — — — — — No. 3.

71 die Schleife
72 vollkommenlich
73 die Buchse
74 die Protze
75 Grimm 12. köt. 2. rész. 976. hasáb szerint a „Vorderwagen" a szekér első tengelyét, an
nak kerekeit és a ráakasztott szekérrudat foglalja magában, de használták e kifejezést a „Pro
tze" értelmében is. A „Hinterwagen" a szekér hátsó tengelyét és kerekeit jelenti. Grimm 4.
köt. 2. rész, 1522. hasáb.
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Hasonlóképp vannak mártott és mártatlan tüzes szerszámok, szurokkoszo
rúkkal együtt, valamennyi tönkrement
Egy réz merítőüst a tüzes szerszámokhoz

— — — — — — — — sz. sz. 1.

ÁGYŰKEREKEK ÉS
NYERGES
SZEKÉR76
Egy szekér, újonnan vasalt, tengellyel és kerekekkel, a Pórtánchoz való — sz. sz. .1.
Két újonnan vasalt nyerges szekér, tengellyel és kerekekkel, feles kartányokhoz 77 való, annyi mint — — — — — — — — — — — — sz. sz. 2.
Továbbá négy nyerges szekér a negyedkígyókhoz, 78 régi, tengellyel és kere
kekkel, de szükség esetén használhatóak — — — — — — — — sz. sz. 4.
Egy nyerges szekér, amelyen két 60 font követ vető tüzes mozsarat szállít
hatnak, újonnan vasalt, tengellyel és kerekekkel, annyi mint — — — — sz. sz. 1.
Három új mozsártalp, még nincs teljesen megvasalva — — — — — sz. sz. 3.
Két új feleskartány-kerék, újonnan vasalt, persely nélkül, annyi mint — sz. sz. 2.
Két negyedkígyó-kerék, szintén újonnan vasalt, de tengely nélkül — — sz. sz. 2.
Két újonnan vasalt falkonykerék — — — — — — — — — — sz. sz. 2.
Két újonnan vasalt kerék, 4 fontot lövő kígyóhoz való — — — — — sz. sz. 2.
Tizenhárom régi ágyúkerék, fájuk egészen elkorhadt, belőlük csak a vas
használható
— — — — — — — — — — — — — — — sz. sz. 13.
ö t ágyútaliga, 70 a hozzájuk való kerekekkel, egy közülük romlott kerekekkel

sz. sz. 5.

Továbbá még két ágyútaliga, vázuk és kerekeik nem használhatók — — sz. sz. 2.
Egy igásszekér, ez is teljesen használhatatlan, fája szétmállott — — — sz. sz. 1.
Egy diadalkocsi, három keréken

— — — — — — — — — — sz. sz. 1.

MINDENFELE NYÜJTÓS SZEKÉR80
Tizenegy újonnan vasalt nyújtós szekér — — — — — — — — sz. sz. 11.
ö t régi hátsó kerékpár — — — — — — — — — — — — — sz. sz. 5.
Három régi elülső kerékpár — — — — — — — — — — — sz. sz. 3.

76 A lövegcsövek h o s s z a b b t á v r a t ö r t é n ő szállítását e k k o r i b a n m é g speciális csőszállító sze
k e r e k k e l o l d o t t á k m e g , m i n t h o g y sem az u t a k állapota, s e m a l ö v e g t a l p a k k i a l a k í t á s a n e m
felelt m e g az i l y e n i r á n y ú szállítási k ö v e t e l m é n y e k n e k . A
n é m e t elnevezés t ü k ö r f o r d í t á s á t
P a t a k 1649. évi i n v e n t á r i u m á b a n t a l á l t a m , s n e m lévén megfelelő m a g y a r kifejezés, ezt h a s z 
n á l t a m a fordítás s o r á n . T T 1879. 167. o. A s z e k é r k é p é t l á s d : Eduard Wagner:
A r s Bella G e r e n d i . P r a h a , 1980. 141. o. (A t o v á b b i a k b a n : W a g n e r 1980)

77 Feles kartány (Habel Karthaune), nehéz ostromágyútípus, ez utóbbiak közt a leggyakrab
ban alkalmazott fajta.
78 N e g y e d k í g y ó (Viertel S c h l a n g e , v a g y Q u a r t i e r S c h l a n g e ) , k ö n n y ű mezeti á g y ú t í p u s . L e 
í r á s á t 1.: Domokos
György:
A d a l é k o k a t ö r ö k k o r i m a g y a r t ü z é r s é g k a t e g ó r i a - és t í p u s p r o b 
lémáihoz. HK, 1984. 125—126. o.
79 Ezt a k o r a b e l i elnevezést adja m e g : Saád Ferenc: A m a g y a r t ü z é r s é g i s z a v a k t ö r t é n e t e .
P é c s , 1936. 52. o. K é p é t lásd : Wagner 1980. 147—150. o.
80 K é p é t l á s d : M a g y a r l o v a s k ö n y v . ( S z e r k . : Ernst József—Dr.
Fehér Dezső—Drócsag
Imre)
Bp., 1988. 65. o.
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HÖBZEIG81 SAMBT ALLERLEY SEILWERCKH.
Ein Höbzeig Sambt sein zweyen Methallenen klobe(n)
mit new Scheiben samb de(n) Strickh — — — — — — —
Ein Mitier Kloben von Eyssen mit Nein Metalene scheibe(n) — —
Ein Metalener Kloben zum Holtz auff die höhe zubring(en) (id est)
Zwey Höltzerne Höbsteckh mit Eysen beschlagen — — — — —
Zwey Hölzerne Höbsteckh vnbeschlagen — — — — — — —
Sieben Groß vnndt klein Metalene kloben mit Scheiben — — —
Ein Metalener kloben ohne Scheiben — — — — — — — —

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

No
No
No
No.
No.
No.
No.

1.
1.
1.
2.
2.
7.
1.

ALLERLEY SEILWERCKH
Ein Newes kloben Seil — — — —
Vier vmbschlag Seil So Alt vnndt Wenig
Ein vmbschlag Seil So noch zugebrauchen
Nein vnndt dreysig Newe Baum Streng8'Achtzig Newe Bindt Strickh — — —
Drey Pischel Röb Schnir 83 — — —
Vier Lange Schnuren zum Racheten laßen

— — — —
zugebrauch(en)
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
_

—
—
—
—
—
—
_

No. 1.
No. 4.
No. 1.
No. 39.
No. 80.
No. 3.
No. 4.

ALLERLEY ZEIG SACHEN
Vierzehen Groß vnndt kleine Brutz Nägl — — — —
Ein Starckhe vnndt Lange Schiff ketthen— — — —
Nein große Hörnb^' ketthen — — — — — — —
Zehen kleine Brutz ketthen — — — — — — —
Vier Eyserne Hömb Schuch — — — — — — —
Zwey Wogen Winden so Alt vnndt Wenig zugebrauch(en)
Ein Eyserne Ax 85 — — — — — — — — —

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

No. 14.
No. 1.
No. 9.
No. 10.
No. 4.
No. 2.
No. 1.

ALLERLEY KUGEL MODEL.
Nein Metalene Stuckh Model — — — — — — —
Zwey Ayserne Stuokh Model — — — — — — —
Fünff Eyserne Muschqweten kugel Form zwey Newe vndt
drey Alte — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _
Hundert zwey vnndt Viertzig groß vnndt klein Muschqwe=
ten Form
— — — — — — — — — — — —
Zwey Eyserne Löffel zum kugel giessen — — — — —

— — — — No.
— — — — No.
_

Na

5.

— — — — No. 142.
— — — — No. 2.

81 das Hebezeug
82 der Bäumenstrang
83 Drey Büschel grob Schnur.
84 die Hemmkette, de lehet Hebekette is.
85 die Achse, bár lehet Axt is, de a felsorolásba az előbbi jobban illik.
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_ _

9.
2.

EMELŐSZERKEZETEK MINDENFÉLE KÖTÉLZETTEL
Egy emelőszerkezet, két fém csigájával, új csigakerekekkel, kötéllel — — sz. sz. 1.
Egy
Egy
Két
Két
Hét
Egy

közepes csiga vasból, egy új, fém csigakerékkel —
fém csiga, fahasábok magasba emelésére, (annyi mint)
vasalt fa emelőrúd — — — — — — — — —
vasalatlan fa emelőrúd — — — — — — — —
nagy és kis fémcsiga, csigakerékkel — — — — —
fémcsiga, csigakerék nélkül— — — — — — —

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

1.
1.
2.
2.
7.
1.

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

sz. sz. 1.
sz. sz. 4.
sz. sz. 1.
sz. sz. 39.
sz. sz. 80.
sz. sz. 3.
sz. sz. 4.

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

sz. sz. 14.
sz. sz. 1.
sz. sz. 9.
sz. sz. 10.
sz. sz. 4.
sz. sz. 2.
sz. sz. 1.

MINDENFÉLE KÖTELEK
Egy új csigakötél — — — — — — —
Négy fordítókötél, régi és kevéssé használható
Egy fordítókötél, még használható — — —
Harminckilenc új rudalókötél 80 — — — —
Nyolcvan új kötöző zsinór — — — — —
Három csomó durva zsineg — — — — —
Négy hosszú zsineg rakétaeregetéshez 87 — —

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

MINDENFÉLE SZERTÁRI DOLGOK
Tizennégy nagy és kis ágyútaligaszeg 88 — —
Egy erős és hosszú hajólánc — — — —
Kilenc nagy féklánc — — — — — —
Tíz kis ágyútaligalánc — — — — — —
Négy vas fékpofa — — — — — — —
Két szekéremelő, régi és kevéssé használható
Egy vas tengely — — — — — — —

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

MINDENFÉLE GOLYÓFORMA
Kilenc fém ágyúöntő forma — — — — — — — — — — — sz. sz.
Két vas ágyúöntő forma — — — — — — — — — — — — sz. sz.
ö t vas muskétagolyó forma, két új és három régi — — — — — — sz. sz.

9.
2.
5.

Száznegyvenkét nagy és kis muskéta forma — — — — — — — — sz. sz. 142.
Két vaskanál gyolyóöntéshez — — — — — — — — — — — sz. sz.

2.

86 Kassa 1640-es inventáriumában „Paumb, avagy Tartó Istráng" szerepel. HK 1Ô16, 425. o.
87 „ . . . Az örömtüzek egyik fajtája, papír-, fa-, vagy bádogdobozból készül, amit egy bizo
nyos rakétaeleggyel, vagy finomra tört lőporból, salétromból, szénporból, vagy alkalomszerűen
más dolgokból összekevert anyaggal töltenek meg, a rakétabotra jól ráerősítik, petárdát, vagy
csillagtüzet tesznek rá, egy vastag, hosszú rudat kötöznek rá, majd pedig kilövik, mégpedig
úgy, (hogy) egyenesen a magasba e m e l k e d j é k . . . " . Faesch 1735. 686. o., 1. még: Leonhart
Fronsperger: Von Kayserlichem Kriegßreechten Malefitz und Schuldhandlen / Ordnung und Re
giment . . . Franckfurt am Mayn. 1565. CXCIX. o. (Ez utóbbi Kelenik József szíves közlése.)
88 Ez rögzítette egymáshoz a lafettát és az ágyútaligát.
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STUCKH SCHRAUBEN ALLER SORTHEN.
Vier vnndt zwantzig gutthe schrauben zu den Stuckhen — — —
Neinzehen Schrauben so nuhr Stückher vnndt nicht kehne(n)
gebraucht Werden — — — — — — — — — _ _ _ _
Nein Gutthe Bohrer So zu den Stuckhe(n) verschrauben
kehne(n) gebraucht Werden — — — — — — — — — —
Drey Ayserne Windt Stangen zu den schrauben schneiden — —
Zwey Ayserne Windt Stangen zum schrauben ein treibe(n) — —
Zwey Fewer Lampen zu den Pech krentzen — — — — — —
Nein Ander Fewer Lampen zu den Pech Krentzen — — — —
Ein grosse Eyserne Pfanen führ die Schmidt vor ein Esß
im fahl zubrauchen 8 " — — — — — — — — — — —
Ein Langer Eyserne bohrer — — — — — — — — — —
Jtem Ein Kleinerer Eysener bohrer — — — — — — — —
Zwey Türckische Eyssen darin die gefangenen gespert
werden
— — — — — — — — — — — — — —
Ein Eyserner Gas Fuß 90 — — — — — — — — — — —
Ein Eyserner Brandt Rost — — — — — — — — — —
Zwey Eyserner Brandt SPieß — — — — — — — _ _ _
Allerley Alt Eyße(n) Werckh von der mintz ist nichts
zugebrauche(n) vber einen Hauffen Bey einander.
Drey vnndt dreysig Alte Hackhen So auch nichts nutz — — —
Nein grosse Eyserne Schieff Anckher — — — — — — —
Elwf kupferne Form blech So man braucht zum Bley giessen — —
Zwey Leim Pfannen ein große vnndt ein kleine — — — — —
Ein grosser kupfferner käßl zum Saliter Leitern — — — — —
Ein kupf ferner käßl Auf f einen Eysernen dreyfuß — — — —
Ein vier Eckhichter kupferner käßl So Wenig zugebrauche(n) — —
Zwey Neye Metalene Platthen die da Wegen zwey vnndt
Siebentzig Pfundt — — — — — — — — — — — —
Vierzehen Alte Metalene Platthen Wegen 4. Cent(ner) 11 Ib. — —
Zwelff Alte Metalene Schuh zum Pulwer Stosse(n)
Wegen alle mit Einander 104 Ib. — — — — — — — — —

— — No. 24.
— N 0 . 19.
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

No.
No.
No.
No.
No.

9.
3.
2.
2.
9.

— — No. 1.
— — No. 1.
— — No. 1.
—
—
—
_

—
—
—
_

No.
No.
No.
N0

2.
1.
1.
2.

—
—
—
—
—
—
—•

—
—
—
—
—
—
—

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

33.
9.
11.
2.
1.
1.
1.

— — No. 2.
— — No. 14.
— — No. 12.

ALLER SORTEN KUGEL LEHR.
Acht vnndt zwantzig von kupier Blech groß vnndt klein
kugel lehren — — — — — — — — — — — — — — — No. 28.
Zwelff Eyserne groß vnndt klein kugel Lehr — — — — — — — — No. 12.
Zehen halben in einem Fässel Terpentin — — — — — — — — — No. 10.
Jn einem kleinem Fässel etwaß kupffer Wasser aber
ist gantz vertorben.

89 Nehezen é r t e l m e z h e t ő hely. Az 1650. évi i n v e n t á r i u m b a n „1 E y s e r n e Veldtpfann vor(für?) die
s c h m i d t ins L a g e r " t a l á l h a t ó , míg az 1669-esben „Ein grosse e y s s e r n e Pfane(n) v o r ein Esch
in Feld zu g e b r a u c h ( e n ) " .
90 d e r Geissfuss
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MINDEN FAJTA ÄGYÜCSAVAR91
Huszonnégy jó, ágyúkhoz való csavar — — — — — — — — — sz. sz. 24.
Tizenkilenc csavar, csak darabok, tovább nem használhatók — — — — sz. sz. 19.
Kilenc jó fúró ágyúkhoz, felfúráshoz92 használhatók — — — — — sz. sz.

9.

Három vas hajtórúd, meneteket vágni — — — — — —
Két vas hajtórúd, csavarokat behajtani — — — — — —
Két tüzes lámpás szurokkoszorúkhoz — — — — — — —
Kilenc másik tüzes lámpás szurokkoszorúkhoz — — — — —
Egy tűzhely elé való nagy vasserpenyő, kovácsoláshoz használható,
Egy hosszú vas fúró — — — — — — — — — — —
Továbbá egy kisebb vas fúró — — — — — — — — —
Két török vas, amelybe a foglyokat zárják — — — — — —

3.
2.
2.
9.
1.
1.
1.
2.

Egy vas kecskelábvéső 94 — — — — — — —
Egy vas tűzrostély — — — — — — — —
Két vas tűzinyárs — — — — — — — — _
Mindenféle régi vas eszközök a pénzverdéből,9r> egy
mellett, semmire sem használhatóak.
Harminchárom régi horog,96 szintén használhatatlanok
Kilenc nagy vas hajóhorgony — — — — — —
Tizenegy réz mintalemez, ólomömtéshez használják—
Két enyvesüst, egy nagy és egy kicsi — — — —
Egy nagy rézkatlan, salétrom finomítására — —
Egy rézkatlan vas háromlábon — — — — — —
Egy négyszögletes rézkatlan, kevéssé használható —
Két új fém lap, amelyek hetvenkét fontot nyomnak

—
—
—
—

—
—
—
—
?9:í
— —
— —
— —

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

— — — — — sz. sz. 1.
— — — — — sz. sz. 1.
2.
_ _ _ _
— sz sz
halomban egymás
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

sz. sz. 33.
sz. sz. 9.
sz. sz. 11.
sz. sz. 2.
sz. sz. 1.
sz. sz. 1.
sz. sz. 1.
sz. sz. 2.

Tizennégy régi fém lap, 4 mázsa 11 fontot nyomnak — — — — — sz. sz. 14.
Tizenkét régi fém saru portörléshez, az egész együtt 104 fontot nyom — sz. sz. 12.

MINDEN FAJTA GOLYÓMÉRCE97
Huszonnyolc rézlemezből való, nagy és kis golyómérce — — — — — sz. sz. 28.
Tizenkét nagy és kis golyómérce vasból — — — — — — — — sz. sz. 12.
Tíz fél98 terpen tin egy hordóban — — — — — — — — — — sz. sz. 10.
Egy kis hordóban valami rezes víz, de az egész megromlott.

91 Feltehetően a lövegcső magassági irányzására szolgáló csavaros emelőiszerkezetről van szó.
92 Feltehetően itt a kiégett gyúlyuk felfúrásáról van szó.
93 A más inventáriumokban talált, ugyanezen eszközre vonatkozó bejegyzések alapján arra
következtetek, hogy az „im fahl" elírás, és e helyütt egy tábori körülmények között hasz
nálatos eszközt jegyeztek fel.
94 Ferdeélű vésőfajta, de ugyanígy nevezték az ágyúknál használt szeghúzó vasat is, amelylyel a löveg harcképtelenné tétele végett a gyújtólyukba vert szöget távolították el.
95 Jelentheti a pénzverdét, de a szertárat is. Grimm 6. köt. 2706. hasáb.
96 Lehet Hacke, azaz balta is.
97 A golyó kaliberének megállapítására szolgáló eszköz.
98 Talán hiányzik a mértékegység.
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ALLERLEY HILTZERNE BÖLLER.
Nein Hiltzerne Böller zum Lust kugeln Werffen groß
vnndt klein sindt mit Eysernen ringen beschlage(n) — — —
Ein Hiltzerne Pumpen mit Eysernen ringen beschlag(en) — —
Ein gutthe Metalene Pumpen — — — — — — — —
Ein vnndt Funfftzig hiltzerne Brandt rohre(n) zu handtgrana=
ten — — — — — — — — — — — — — — —
Hundert vnndt zehen vngefilte Neye Carthatzen groß
vnndt klein — — — — — — — — — — — — —
Sechß vnndt dreysig Hiltzerne Wasser SPritzen so gantz
Wurm Stichig vnndt nichts zu gebrauchen — — — — —
Acht Alte zerbrochene drummel Lauff — — — — — —
Zehen von holz geschnitthene Model So auff die Stuckh
gebrauchen können Werden — — — — — — — — —
Drey vnndt dreysig SPring Stöckh mit kopien Eysen
vnten vnndt oben beschlagen — — — — — — — —
Nein vnndt zwantzig Neye kopien Stang ohne Eysen — — —
Sieben vnndt zwantzig Alte kopien Stange(n) ohne Eysen
vnndt nichts nutz sindt — — — — — — — — _ _
Zwen vnndt dreysig Neye Lantzen ohne Eysen — — — —
Viehr zehen Alte Pickhen so nichts zugebrauche(n) — — —
Acht hundert Fünff vnndt Neintzig groß vnndt klein
Pulwer flasche(n) die mit Eysen sindt Beschlage(n) — — —

— — — No.
— — — No.
— — — No.

9.
1.
1.

— — — No. 51.
— — — No. 110.
— — — No. 36.
— — — No. 8.
— — — No. 10.
— — — No. 33.
— — — No. 29.
_ _ _
N 0 _ 27.
— — — No. 32.
— — — No. 14.
— — — No. 895.

ALLERLEY NÄGL WERCKH.
Fünff hundert Fünff vnndt zwantzig Neye vnndt
Alte Bruckhen Nägl — — — — — — — —
Drey hundert vnndt Achtzig kleine Schieff klahmer —
Tausent vnndt Neitzig Neye Radt Schin Nägl — —
Acht hundert q Neye Anzich Nägl q vnndt Siebenzehn
Ein vnndt zwantzig große vnndt kleine L o h n " Nägel —
Hundert Fünff vnndt Viertzig deixel Nägel — — —
Vier Tausent Fünff hundert Latho(n) 100 Nägel — —
Sieben hundert vnndt Funfftzig Schindel Nägel — —

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

No. 525.
No. 380.
No. 1090.
No. 817.
No. 21.
No. 145.
No. 4500.
No. 750.

VOLGT DER SALITER.
Zwey vnndt Siebentzig Centner Acht vnndt Achtzig lb
Gelewterter 101 Saliter. id est — — — — — — — — — Cent(ner) 72 lb 88.
Acht vnndt Siebentzig Centner Sechßtzig Pfundt
vngelewterter Saliter. id est — — — — — — — — — Cent(ner) 78 lb 60.

99 der Lehnnagel
IOC der Lattennagel
101 geläuterter
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MINDENFÉLE FA MOZSÁR
Kilenc famozsár, „örömgolyókat" 102 vetni, nagy
megvasalva
— — — — — — — _
Egy fapumpa, vasgyűrűkkel megvasalva —
Egy jó fémpumpa — — — — — — —
ötvenegy fa gyújtócső, kézigránátokhoz —

és kicsi,
— _
— —
— —
— —

Száztíz új, töltetlen kartács, 103 nagy és kicsi

— — — — — — — sz. sz. 110.

vasgyűrűkkel
_ _
— _
— — — —
— — — —
— — — —

_

sz.sz. 9.
— sz. sz. 1.
— s z . s z . i.
— sz. sz. 51.

Harminchat fa vízfecskendő, egészen féregrágta, nem használható — — sz. sz. 36.
Nyolc régi, széttört csőmaradvány — — — — — — — — — — sz. sz.
Tíz fából faragott minta, ágyúkra használhatóak

8.

— — — — — — sz. sz. 10.

Harminchárom félpika, kopjavassal alul és fölül megvasalva 10 ' 1 — — — sz. sz.

33.

Huszonkilenc új kopjanyél, vas nélkül — — — —
Huszonhét használhatatlan, régi kopjanyél, vas nélkül
Harminckét új lándzsa, vas nélkül — — — —
Tizennégy régi pika, nem használhatók — — —

29.
27.
32.
14.

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

Nyolcszázkilencvenöt nagy és kis lőporszaru, megvasalva — — — — sz. sz. 895.

SZÖGFÉLÉK
ötszázhuszonöt új és régi hídszeg

— — — — — — — — — sz. sz. 525.

Háromszáznyolcvan kis hajókapocs —
Ezerkilencven új kerékabroncsszeg —
Nyolcszáztizenhét behúzó (?) szeg —
Huszonegy nagy és kis tengely végszeg
Száznegyvenöt rúdnyakszeg — — —
Négyezerötszáz lécszeg
— — — —
Hétszázötven zsindelyszeg
— — —

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

sz. sz. 380.
sz. sz. 1090.
sz.sz. 817.
sz.sz. 21.
sz. sz. 145.
sz. sz. 4500.
sz. sz. 750.

KÖVETKEZIK A SALÉTROM
Hetvenkét mázsa nyolvannyolc font finomított 105 salétrom,
annyi mint — — — — — — — — — — — — — — 72 mázsa 88 font
Hetvennyolc mázsa hatvan font finomítatlan salétrom,
annyi mint — — — — — — — — _ _ _
— — — 78 mázsa 60 font

102 Minden bizonnyal a tűzijátékokhoz használt robbanóeszközökről van szó. Faesch 1735. 515. o.
103 Nem maga a lövedék, hanem annak fa-, vagy bádogdoboza.
104 A muskétások és lövészek önvédelmi fegyvere. A kb. 1,6—1,8 m hosszú fegyver mindkét
vége pikahegyben végződött. Alkalmas volt a muskéta megtámasztására, lovasroham ellen a
gyalogosok maguk előtt ferdén a földbe szúrták, de ezekből állították össze a spanyollovas ne
vű gyalogsági akadályt is.
105 Patak 1642-es inventáriuma „eresztett" salétromot említ TT 1879. 167. o.
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ALLERLEY SCHANTZ ZEIG.
Hundert Ein vnndt viertzig SPitz krumpen So angesetzt
Eylffe schwedische SPitz krumpen mit SPitz haue(n) —
Ein vnndt Viertzig Brate 10ü Angesetzte hawe(n) — —
Zehen Holtz hackhe(n) so Angesetzt — — — — —

—
—
—
—

—
—
_
_

— — — No. 141.
— — — No. 11.
_ _ _
No. 41.
_ _ _
No. 10.

ALLERLEY RÜHM WERCKH.
Nein Hundert vier vnndt Achtzig Rihmen darinen die
pien gefürt Werden — — — — — — — —
Zehen hinder gerath zum Satel — — — — —
Zehen Vorder gerath od (er) Brust rihm — — —
Sechß vnndt dreysig gutthe vnndt Böße Lederne
Wasser Amper1"7
— — — — — — — —
Drey Alte zerrissene gezelt so nichts zugebrauch(en)

ko
—
—
—
—
—

N o . 984.
No.

10.

No.

10.

No.

36.

No.

3.

VOLGT DAß WAG 1 * WERCKH SAMBT
DEM GEWICHT.
Ein Große Wag darauff man die Schwärenn
Stuckh gewogen Hatth ist daß holtz Werckh Vorhand (en)
aber alß ehrfault, die Eysernen kugel So darbey
geweßen, sindt auch vorhanden Funfftzig Große
vnndt Viertzig kleine, (id est) — — — — — — — - — — — No. 90.
Jtem Ein kleine Wog mit einen Eysernen Wag
Bahlck mit zweyen vier Eckichten Eichenen Holzschale(n)
die mit Eysen Beschlage(n) sindt, hangènt an Eysernen
ketthen, darbey zwey gantze Metalene Centner. vnndt
Acht Stuckh Ayserne halbe Zentner — — — — — — • - — — Cent(ner) 6.
Jtem Ein kupferne Handt Wag, Bey Welcher
sindt Etlich Stuckh Metalene gewichter, die der
Wegen zusamen Hundert vnndt Siebenzehen 10Pfundt (id est) _ _ _ lb. —: 117.
Jtem Ein Ayserne Schnei wag sambt der Bieren, " mit
Welcher man kahn auff ein mahl 45 Cent(ner) Wegen,
ALLERLEY SORTHEN SCHMIDT
WERCKH ZEIG.
Zwey groß Ampoß der Ein aber nichts nutz —
Zwey SPerhockhen ein großer vnndt ein kleiner
Sechß gutthe Radt zangen — — — — —
Zwey schlime Radt zangen — — — — —
Fünff Schlimme Blech zangen — — — —
Ein gutthe Blech zangen — — — — —
Sechß gutthe Blech zange — — — — —
q Sieben zapfen zangen von Welchen Sechße sindt
gutth die Eine aber schlim — — — — —
Ein Hocken zangen — — — — — — —
106
107
108
109

breite
K a s s a 1669-es i n v e n t á r i u m á b a n „ E m e r " (der Eimer) s z e r e p e l .
die Waage
die P i e r (?)
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No. 2.
No. 2.
No. 6.
No. 2.
No. 5.
No. 1.
No. 6. q
No.
No.

7.
1.

MINDENFÉLE SÁNCSZERSZÁM
Száznegyvenegy hegyescsákány,11(l
— —
Tizenegy svéd görbe hegyescsákány, hegyeskapával
Negyvenegy széles
kapa — — — —
Tíz favágófejsze
— — — — — —

— — sz. sz. 141.
— — sz. sz. 11.
— — sz. sz. 41.
—

—

sz. sz.

10.

SZÍ JI ÉLEK
Kilencszáznyolcvannégy szíj, amiben a kopjákat hordozzák

— — — sz. sz. 984.

Tíz, nyereghez való farhám 111 — — — — — — — — — — — sz. sz.
Tíz mellhám, vagy szügyellő — — — — — — — — — — — sz. sz.
Harminchat jó és rossz bőr vizesvödör — — — — — — — — — sz. sz.

10.
10.
36.

Három régi szétszaggatott sátor, nem használható — — — — — — sz. sz.

3.

KÖVETKEZNEK A MÉRLEGEK
A SULYOKKAL
Egy nagy mázsa, amin a nehéz dolgokat mérték, a faszerkezet megvan,
de már elrothadt, a vasgolyók is mellette voltak, ötven nagy és negyven
kicsi (annyi mint) — — — — — — — — — — — — — sz. sz.
Továbbá egy kis mérleg, egy vas mérlegrúddal, két négyszögletes tölgyfa
serpenyővel, amelyeket megvasaltak, vasláncon függ, hozzá két egész fém
mázsa és nyolc darab vas félmázsa — — — — — — — — —
Továbbá egy réz kézi mérleg, hozzá néhány darab fém súly, ezek
együttesen száztizenhét fontot nyomnak, (annyi mint) — — — — —
Továbbá egy vas gyorsmérleg, állványával (?), amivel egyszerre 45 má
zsát mérhetnek.

90.

6 mázsa

117 font

MINDENFÉLE FAJTA KOVÁCS
SZERSZÁM
Két
Két
Hat
Két
öt
Egy
fiat
Hét

nagy üllő, az egyik azonban nem használható
feszítővas, egy nagy és egy kicsi — — —
jó abroncsfogó — — — — — — —
rossz abroncsfogó — — — — — — —
rossz lemezfogó — — — — — — —
jó lemezfogó — — — — — — — —
jó lemezfogó — — — — — — — —
csapfogó, hat közülük jó, egy viszont rossz

Egy kampósfogó

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

2.
2.
6.
2.
5.
1.
6.
7.

— — — — — — — — — — — — — — sz. sz.

1.

110 Grimm l. köt. Leipzig. 1854. 459. hasáb szerint az „angesetzte" önmagában állva is értel
mezhető úgy, hogy „nyeles, nyéllel ellátott, nyélre illesztett".
111 Vagy farmatring.
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Zwey große gutthe Pehrdel"'- — — — — — — — — —
Zwey gutthe vohrschläg"-' — — — — — — — — — —
ZWey Seiten Schlag d(er) eine gutth d(er) ander böß — — — —
q Sechß zerbrochene zangen — — — — — — — — —
Zwey gutthe Handt hamer — — — — — — — — — —
Ein Schlimer handt hamer — — — — — — — — — —
Drey Nägl hamer zwey gutthe vnndt Ein schlim(m)er — — — —
ZWey Stimpel Ein gutther vnndt Ein schlimmer — — — — —
Zehen Runde durch Schlag hamer darenter keiner nichts
nutz id est — — — — — — — — — — _ _ _
—
Vier vier Eckichte durchsläg 2. gut vnndt 2 schlim — — — —
Vier gutth zwärch Massel'"'' — — — — — — — — — —
Fünff Schlime zwarch Massel — — — — _ _ _ _ _
vier Stern Eysen So zum Radt Bixen11"' Ein zulassen
so keinis nichts nutz — — — — — — — — — — —
Drey Ess Eysen zwey sindt gut vndt ein schlimes — — — — —
Vier Ehr110 Eysen zum Hackhen machen — — — — — — —
Ein Fohrm Eysen zu den grossen Bohrer zu machen — — — —
Ein groß Rundes Fohrm Eysen — — — — — — — — —
Vier Nägel Eysen zu den Pultzen 117 zu machen — — — — —
Drey Schpor118 Nägel Eysen — — — — — — — — — —
Ein zweckhen Eysen — — — — — — — — — — —
Ein Huff Nägel Eysen — — — — — — — — — — —
Drey Eysen zu Allerley Nägl Werckh — — — — — — —
Drey durchschlage zu den Schinne(n) — — — — — — —
Zwey Schin Bohrer — — — — — — — — — — — —
Zkey Brun hocken — — — — — — — — — — — _
Ein Lösch SPieß d (as) man Fewer schirt — — — — — —
Ein Lösch Löffel
— — — — — — — — — — — —
Ein zerbrochener Fewer Löffel — — — — — — — — —
Eylff Loch ringen — — — — — — — — — — — —
Sechß SPohr ringen — — — — — — — — — — — —
Ein Eysen zum Roß Meilern 110 Auß zu Putzen — — — — —
Ein zahn Stirl zum Roß Meilen Auß zu Putzen — — — — —
Ein großer Nagel zum Locher durch zubrennen — — — — —
Fünff Axen Ringen zum Log120 Eyße(n) einzulasse(n) — — — —
Zwey Rundte durchschlage — — — — — — — — — —
Sechß druchläge zu den Pultzen — — — — — — — — —
Ein Bloß Balckh 121 — — — — — — — — — — — —

112 das
113 der
114 der
115 die

Bördel, valószínűleg „Bördeleisen" helyett.
Vorschlaghammer
Meissel
Radbuchse

116 das Ö h r (?)

117 der Bolzen
118 die Sperre, de lehet der Sporn. Lexer 1876. 2. köt. 1106. hasáb.
119 der Maul
120 das Legeisen (Iványi 1927. 363. o.)
121 der Balg
,
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—
_
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
_

No.. 2.
No. 2.
No. 2.
No. 6. q
No. 2.
No. 1.
No. 3.
No. 2.

No. 10.
— No. 4.
— No. 4.
_ No. 5.

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
_ _
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

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

4.
3.
4.
1.
1.
4.
3.
1.
1.
3.
3.
2.
2.
1.
1.
1.
11.
6.
1.
1.
1.
5.
2.
6.
1.

Két nagy, jó peremezővas — — — — — — — — _ _ _ _ _
Két jó ráverőkalapács
— — — — — — — — — — — —
Két fakalapács, 122 az egyik jó, a másik rossz — — — — — — —
Hat törött fogó
— — — — — _ _ _ _ _
— _ _ _
Két jó kézikalapács
— — — — — — — — — — — — —
Egy rossz kézikalapács
— — — — — — — — — — — —
Három szegverő kalapács, két jó és egy rossz — — — — — — —
Két alakverő, egy jó és egy rossz — — — — — — — — — —
Tíz kerek lyukasztókalapács, egy sem használható közülük, annyi mint
Négy négyszögletes lyukasztó,
Négy jó harántvéső
— —
ö t rossz harántvető — —
Négy véső a kerékagypersely

2 jó és kettő rossz — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
bevésésére, egyik sem használható

Három fúvóka, két jó és egy rossz — — —
Négy fülesvas (?), horog készítésére — —
Egy formavas, nagy fúró készítéséhez — —
Egy kerek formavas — — — — — —
Négy szegfejező, csapszeg készítésére — —
Három zárszegvas — — — — — — —
Egy csapvas — — — — — — — —
Egy patkószeg-vas
— — — — — —
Három vas mindenfajta szögfélékhez — —
Három lyukasztó abroncsokhoz — — —
Két abroncsfúró — — — — — — —
Két kúthorog — — — — — — _ —
Egy piszkavas, hogy a tüzet szítsák — —
Egy salakoskanál — — — — — — —
Egy törött tüzes kanál — — — — — —
Tizenegy alátétgyűrű — — — — — —
Hat zárógyűrű
— — — — — — —
Egy vas, a lovak pofáját tisztítani 123 — —
Egy fogvéső, a lovak pofáját tisztítani — —
Egy nagy szeg, lyukak átégetésére — — —
ö t tengelykarika az emelőrúd beillesztésére
Két kerek lyukasztó — — — — — —
Hat átütő csapszeghez — — — — — —
Egy csupasz fújtató — — — — — —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
_ _
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

122 G r i m m 10. köt. 1. rész. Leipzig. 1905. 397. h a s á b szerint.
123 szájterpesztő vas (?)
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—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

sz. sz.
sz. sz.

2.
2.
2.

sz sz

6

SZ- s z

sz. sz. 2.
sz. sz. 1.
sz. sz. 3.
2.
S z. sz.
sz. sz. 10.

— sz. sz. 4.
— sz. sz. 4
— sz. sz. 5.
— sz. sz. 4.

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —*
— —
— —
_ _
— —
— —
-r —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
S z. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

3.
4.
1.
1.
4.
3.
1.
1.
3.
3.
2.
2.
1.
1.
1.
11.
6.
1.
1.
1.
5.
2.
6.
1.

ALLERLEY SORTEN SCHLOSSER
WERCKH ZEIG.
Ein schlimmer Blossen Balg vndt ein Ess Eysen darbey — — —
Ein Ampoß — — — — _ _ _
— — — — — _ _
Zwey SPohr hockhen — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zwey Schraub Steckh Ein guter vndt ein schlim(m)er — — —
Drey zerbrochene Schraub Steg od(er) handt kloben — — — —
Zwey handt ham(m)er Ein großer vndt ein kleiner — — — —
Vier Hammer zu dem Stehl zu Hackhen — — — — — — —
Zwey Fewer zangen — — — — — — — — — — — —
Eylff Pfeilen sindt nicht viel mehr zubrauchen — — — — —
Ein Raschpel
— — _ _ _
— — — — _ — — —
Ein gorb Stöhl 124 — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _
Zwey schraub Taffei eine gutth vndt eine schlim — — — —
Ein zerbrochenel zirckhel — — — — — — — — — —
Ein schrauben zieher — — — — — — — — — — —
Ein vorschnidt Eyßen zu den schwantz schrauben — — — —
Zwey SPanen Stempel Ein gutter vnndt ein schlim—
=mer
— — — — — — — — — — — — — — —
Vier Massel — — — — — — — — — — — — — —
Acht durch Schlag groß vnndt klein — — — — — — — —
Zwey Führ Bohrer zu den kugl zu Bohren — — — — — —
Ein Pfannen Bohrer — — — — — — — — — — — —
Ein Scher zum Blech Schneiden — — — — — — — — —
Ein Stern Eyßen — — — — — — — — — — — — —
Ein Nagel Eyßen
— — — — — — — — — — — —
Ein Eyßen zum Muschquetthen zu Putzen — — — — — —
Ein Lösch SPieß — — — — — — — — — — — — —
Ein Lösch Wedel — — — — — — — — — — — —
Ein kleine Wax Pfandl — — — — — — — — — — —

—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—

— No.
— N0
No.
— No.
— No.
— No.
— No.
— No.
— No.
_ N0
No.
— No.
— No.
— No.
— No.

1.
I
2.
2.
3.
2.
4.
2.
11.
I
1.
2.
1.
1.
1.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

No. 2.
No. 4.
No. 8.
No. 2.
No. 1.
No. 1.
No. 1.
No. 1.
No. 1.
No. 1.
No. 1.
No. 1.

—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—

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

ALLERLEY SORTEN WAGNER WERCKH.
Ein hacken zum Föhling 125 Schrotten — — — —
Drey Schlime handt hackhe(n) so keine nichts nutz
Ein zerbrochene Radt Bahrten 126 — — — — —,
Zwey Taxel 127 Ein gutther ein schlimmer — — —
Zwey Raff Meßer 128 so nichts zugebrauchen — —
Vier Stern Eyßen — — — — — — — —
Zwey Spechen Schlägl — — — — — — —
Mehr Eine Winden — — — — — — — —
Sieben große Radt Bohrer — — — — — —
Nein gutthe klein Bohrer — — — — — —
Mehr zwey zerbrochene Bohrer — — — — —
Zwey handt Sägen Ein große vnndt ein kleine —
Ein Lang Holtz Säg so in der mitthen zubrochen —
124
125
126
127
128
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G r a b s t i c h e l (?)
Felge
Radbahre
D a c h s b e i l (?)
Reifmesser
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1.
7.
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MINDENFÉLE FAJTA LAKATOS
SZERSZÁM
Egy rossz, csupasz fújtató és mellette egy fúvóka — — — — —
Egy üllő — — — _ — — — — — _ _ . — _ _ _ _
Két álkulcs
— — — — — — — — — — — _ _ _
Két satu, egy jó és egy rossz — — — — _ _ _ _ _ _ _
Három törött satu, vagy kézi sikattyú — — — — — — — —
Két kézikalapács, egy nagy és egy kicsi — — — — — — —
Négy kalapács acél vágására — — — — — — — — — —
Két tűzi fogó — — — — _ _ _
— — — — — — —
Tizenegy reszelő, nem sokra használható — — — — — — —
Egy ráspoly _ — _ _ _ — — _ — _ — _ _ _ _ s
Egy vájóvéső — — — — — — — — — — — — — —
Két szerszámtábla (?), egy jó és egy rossz — — — — — — —
Egy törött körző — — — — — — — — — — — — —
Egy csavarhúzó — — — — _ _ _ _ _ — — — —
Egy menetvágó fenékcsavarokhoz 129 — — — — — — — —
Két hajtókar, egy jó és egy rossz — — — — — — — — —

— sz. sz. 1.
_ sz sz
i
— sz. sz. 2.
sz. sz. 2.
— sz. sz. 3.
— sz. sz. 2.
— sz. sz. 4.
— s z s z 2.
— sz. sz. 11.
i
z s z .
— sz. sz. 1.
— sz. sz. 2.
— sz. sz. 1.
— sz. sz. 1.
— sz. sz. 1.
— sz. sz. 2.

Négy véső
— — — —
Nyolc lyukasztó, nagy és kicsi
Két furdancs golyófúráshoz130
Egy serpenyő fúró131 — —
Egy olló lemez vágására —
Egy hidegvágó
— — —
Egy szegfejező — — — —
Egy vas muskéták tisztítására
Egy piszkavas — — — —
Egy szénlocsoló seprű — —
Egy kis viaszos kanál — —
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sz. sz. 4.
sz. sz. 8.
sz. sz. 2.
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sz. sz. 1.
sz. sz. 3.
sz. sz. 1.
sz. sz. 2.
sz. sz. 2.
sz. sz. 4.
sz. sz. 2.
sz. sz. 1.
sz. sz. 7.
sz. sz. 9.
sz. sz. 2.
sz. sz. 2.
sz. sz. 1.
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MINDENFELE FAJTA B O G N A R S Z E R S Z A M

Egy balta keréktalp faragására — — — —
Három rossz kézibalta, egyik sem használható
Egy törött talicska — — — — — —
Két ácsszekerce, egy jó, egy rossz — — —
Két vonókés, nem használható — — — —
Négy hidegvágó — — — — — — —
Két küllőkalapács — — — — — — —
Továbbá egy emelő — — — — — —
Hét nagy kerékfúró — — — — — —
Kilenc jó, kis fúró — — — — — —
Továbbá két törött fúró — — — — —
Két kézifűrész, egy nagy és egy kicsi — —
Egy hosszú fafűrész, középen kettétörve —
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129 A fegyvercső végét lezáró csavar.
130 F e l t e h e t ő e n a beszorult lövedék eltávolításához.
131 A lakatszerkezetben a lőportartó serpenyő alján levő, a csőfuratba vezető lyuk tisztítására.
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•

Funffzehen Neben 132 ring groß vnndt klein
Eine kehtthen mit einen Hockhe(n) — —
Eine khlammer — — — — — _ _
Ein Höltzerne Zierckhel
— — — —
Ein Eyserner khrummer Zirkel — — —
Ein Schleiff Stein — — — — — —
Zwey zieh Rigel — — — — — —
Zwey hundert Allerley Radt Fohlinge(n) —
Hundert vnndt Funffzieg Spache(n) 133 zu den
Drey Axen zu drey Pfuntige(n) Stückhe(n)

— — — —
— — — —
— _ — —
— — — —
— — — —.
— — — —
— _ _ _
— — — —
Radern — —
— — — —
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—
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— No. 15.
— No. 1.
_
No. 1.
— No. 1.
— No. 1.
— No. 1.
— pjo. 2.
— No. 200.
— No. 150.
— No. 3.
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No.
No
No.
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No.
No.

1.
3.
2.
1.
1.
3.
1.

ZIMMER MAISTER WERCKH.
Ein Bindt Ax — — — — _
Ein Brate zimmer Hackhe(n) —
Ein Lange Bindt Ax — — —
Ein getopelter kreitz Taxel — —
Ein Pöhrdel — — — — — —
Ein grosse Säg — — — — —
Ein großer Bohrer — — — —
Zwey kleine Bohrer — — — —
Zwey klammern — — — — —
Ein zerbrochenes Winckel maß —
Sieben Hubeln i:,/ ' gro vnndt klein
Nein Stäm Eyßen groß vnndt klein
Ein Alter Schnitzer — — — —
Ein Hebehr — — — — — —
Ein krumper Schober ir> — — —
Ein Hatzel Banckh1:)<i — — —
Ein Schleiff Stein Sambt dem Trag
Sechß Fewer Hockhe(n) — — —
Ein schnür Fäßl — — — — —
Ein. Schwedischer zekhan — —
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BINDNER WERCKH ZEIG.
Ein Täxel — — — — — — —
Drey gerade Schnitth Meßer — — —
Zwey krumpe Schnitth Meßer — —
Ein Bindt Mäßer — — — — —
Ein Bohrer zum SPundt Bohren — —
Drey krumpe Ewßen zu Tauffein SPalten
Ein Alte Ermörste Hubel Banckh —

132
133
134
135
136
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Nabenring
Speiche
Hobel
Schaber
Heinzelbank
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Tizenöt kerékagykarika, nagy és kicsi
Egy lánc horoggal — — — — —
Egy kapocs — — — — — —
Egy fa körző — — — — — —
Egy görbe vas körző — — — —
Egy köszörűkő
— — — — —
Két párhuzamvonó
— — — —
Kétszáz mindenféle keréktalpdeszka
Százötven kerékküllő — — — —
Három tengely háromfontos ágyúkhoz
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sz. sz. 3.

_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
1.
7.
9.
1.
1.
1.
1.
1.
6.
1.
1.

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
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sz. sz.
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ÁCSSZERSZÁMOK
Egy ácsfejsze — _ _ _
Egy széles ácsbalta — —
Egy hosszú ácsfejsze — —
Egy kettősfejű ácsszekerce
Egy peremezővas — — —
Egy nagy fűrész — — —
Egy nagy fúró — — —
Két kis fúró — — — —
Két kapocs
— — — —
Egy törött derékszögelő —
Hét gyalu, nagy és kicsi —
Kilenc véső, nagy és kicsi —
Egy régi bognárkés — —
Egy emelő
— — — —
Egy görbe hántolókés — —
Egy fafaragópad — — —
Egy köszörűkő, állvánnyal
Hat piszkavas — — — —
Egy kötélbilincs — — —
Egy svéd
_ _
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KÁDÁRSZERSZÁMOK
Egy ácsszekerce — — — — —
Három egyenes faragókés — — —
Két görbe faragókés — — — —
Egy kádárkés — — — — — —
Egy fúró a kádárfúróhoz — — —
Három vonókés dongák faragására
Egy régi, elkorhadt gyalupad — —
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ALLERLEY SORTHEN IN DER PULWER MIEL.
Sechzehen Stampen mit abgestossene Platthen
vnndt Schuhen Sambt Wahler Ratth — — — — — — _ _ _ _
No. 16.
Eine Pöhrdel
— — — — — — — — — — — — — — — No. 1.
Eine Eysener gaß Fuß — _ _ _
— _ — _ _
— — — _ N0
|
Zwey Wagen mit viehr kupfernen Schalen d a r =
bey Sieben Pfundt Eyßen gewicht — — — — — — — — — — No. 2.
Ein Schwedischer zeckhan — — — — — — — — — — — — No. 1.
Zwey kupferne Schauffei So auß dem Stämpen
das Pulwer gerafft wirdt — — — — — — — — _ _ _ _ _ _
N 0 2.
Ein Alte Radt haw — — — _ _
— — _ _
— _ _
— _ N0 J
Ein schlimme Eyserne Schaufel — — — — — — — — — — — No. 1.
Zwey höltzerne Schauffei mit Eyße(n) beschlagen — — — — — — No. 2.
Drey Schlimme Hawen so Wenig zugbrauche(n) — — — — — — — No. 3.
Ein Stech Eyßen — — — — — — — — — — _ _ _ _
No. 1.
Zwey Eyserne Hockhe(n) zum Eyß Weg Stossen — — — — — — — No. 2.
Eilwe gutthe handt Sieb von Past — — _ _ _ _ — — — _ _ _
— No. 11.
Zwey härene Sieb — — — — — — — — — — — — — — No. 2.
Drey Alte Trog — — — — — — — — — — — — — — — No. 3.
Zwantzig kleine Trögl — — — — — — — — — — — — — No. 20.
Funffzig Taffeln die man Braucht zum Pulwer
abzutruckhe(n) — — — — — — — — — — — — — — — No. 50.
Ein höltzerne Schauffei — — — — — — — — — — — — — No. 1.
Ein Langer kaßten — — — — — — — — — — — — — — No. 1.
Mehr Zwey viehr Eckhichte kaßte(n) — — — — — — — — — — No. 2.
Ein Stuben darin Ein Newer Owen ist vnndt ein
kohl hitthen darbey sambt ihrer zugeher — — — — — — — — — No. 1.
Ein khorn kästen Sambt khorn Sieb vnndt radt — — — — _ _ _ _ _
No. 1.
Zwey Alte Schuch zu den Stämpen — — — — — — — — — — No. 2.
Vier führ häng Schlösser" 7 — — — — _ _ _ _
— _ _ _
No. 4.
Ein Alter Schleif f Stein ist nicht auf f gemacht — — — — — — — No. 1.
Pulwer Macherß Seine Wonung Sambt
Eine Schlimmen dach. ? .
Daß «Inhalt dieses Jnuentary alles
vnndt Jedes Specifirter massen Also, vnndt nicht
änderst sich in der Vorgegangenen Jnuenttar B e =
=fundten, Hiemit vnßer Hiervnd(er) gestelte Aigene
Hanndtschriefft: vnndt Potschaffte(r) Fertigung.
Actum Caschaw den 4 May Anno 1662.
Joanus Pederj
Andreas Szalay
Castellanus Cassovien(sis) mp.
Tricesimator Cassouien(sis) mp.
Pauli Chrauß
Anngesezter Zeigbead . . . ( ? ) mp.
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A LÖPORMALOMBAN LEVŐ MINDENFÉLE
Tizenhat döngölő, elkoptatott lemezzel és saruval,
f

Egy karima — — — — — — — — — — — _ _ _ _ s z . s z .
Egy vas kecskelábvéső — — — — — — — — — — —
sz. sz.
Két mérleg négy rézserpenyővel, hozzájuk hét font vas súly — — — — sz. sz.

i
1.
2.

Egy svéd
Két réz lapát,

i
2.

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sz sz
— — — — — — — — — — — — sz. sz.

Egy régi kapa
— — — — — — —
Egy rossz vaslapát
— — — — — —
Két falapát, megvasalva — — — — —
Három rossz csákány, kevéssé használható —
Egy piszkavas
— — — — — — —
Két vas horog, jeget húzogatni1*1 — — —
Tizenegy jó kézi szita, háncsból — — —
Két szőrszita — — — — — — — —
Három régi teknő — — — — — — —
Húsz kis teknő — — — — — — —
Ötven tábla, amelyeket a lőpor kiszárítására

i

és szitával — sz. sz. 16

Egy falapát — — — — — — — —
Egy hosszú láda — — — — — — —
Továbbá két négyszögletes láda — — —
Egy szoba, amelyben egy új kemence van, és
számaikkal
— — — — — — — —
Egy magosláda, magosszitával és rostával —
Két régi saru döngölőkhöz — — — — —
Négy függőlakat — — — — — — —
Egy régi köszörű, nincs felszerelve — —
A lőporkészítő lakása rossz tetővel.

— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
használnak
—
—
—
egy
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

——
— —
— —
—' —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

_ _
— _ — —
— — — — — —
— — — — — —
szénkohó hozzá, szer
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —

sz. sz.

i.
sz. sz. 1.
sz. sz. 2.
sz. sz. 3.
sz. sz. 1.
sz. sz. 2.
sz. sz. 11.
sz. sz. 2.
sz. sz. 3.
sz. sz. 20.
sz. sz. 50.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

1.
1.
1.

sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.
sz. sz.

1.
1.
2.
4.
1.

Az ezen invertáriumban foglaltak összességükben és minden felsorolt
mennyiséggel együtt eképp, és nem másként megtalálhatóak a fenti inventáriumban. Alább feltüntetett tulajdon kézjegyünkkel küldetésünk befe
jeződött. Készült Kassán, 1662. máj. 4-én.
Pederi János
kassai várnagy sk.

Szailay András
kassai harmincados sk.
Pauli Chrauß
megbízott

138 Nyilván a jégveremben tárolt jég kivételéhez.
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sk.

EGY KIADATLAN AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ
SZEKFÜ GYULA
KÁROLYI ÉS BERCSÉNYI A SZATMÁRI BÉKE ELŐTT
Az elmúlt esztendőkben sorra jelentek meg a hatvanas és a hetvenes években
még reakciós szellemtörténésznek tartott, vagy láttatott Szekfü Gyula munkái.
Először Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének háromszázadik évfordu
lója alkalmából, 1983-ban jelentette meg a Helikon Kiadó Bethlen Gábor, Tör
ténelmi tanulmány című munkáját. Ugyanebben az esztendőben látott nap
világot a Gondolat Kiadó gondozásában a Forradalom után című történelmi
tanulmányának hasonmás kiadása. Néhány évvel később már megjelentek
Szekfü szellemtörténeti vizsgálódásait szintetizáló, olyan máig is jelentős po
litikai gondolatokat hordozó írásai is, mint A magyar állam életrajza. Történel
mi tanulmány (Maecenas, 1988), valamint a Három nemzedék és ami utána
következik (ÁKV—Maecenas, 1989). Várhatóan ez év végén újra megjelenik
Hóman Bálinttal közösen írott Magyarország Története, amely — néhány el
avult adata ellenére — hazánk történelmének máig is egyik legszínvonalasabb
feldolgozása.
Szekfü Gyula nevét szélesebb szakmai körökben ugyanúgy, mint a nagykö
zönség számára az 1913-ban megjelent munkája, ,,A száműzött Rákóczi 1715—
1735" ismertette meg. Ebben a szerző szakított a Thaly Kálmán történetírói
munkássága nyomán uralkodó nemesi-romantikus történelemszemlélettel, reá
lis alapokra kívánta helyezni a Rákóczi-emigráció történetét, óhatatlanul ledöntve ezzel a Fejedelem nemzeti szabadsághőssé magasztosult alakját. Szekfü
könyve óriási vihart kavart nem csak a tudományos, hanem a szellemi életben
is, melynek számos kiválósága pro vagy kontra megnyilatkozott a vitában.'
A szerző már e korai munkájában példaként állította a szatmári béke nyomán
létrehozott közjogi egyességet, amely megalapozta az általa később oly pozi
tívan értékelt XVIII. század, a magyar barokk fejlődésének eredményeit.
Szekfü Gyula a harmincas évek elején megbízást kapott a Károlyi családtól
egy kétkötetes, közel száz ívre tervezett monográfia megírására, Gróf Károlyi
Sándor és kora címmel. Közel egy évtizedig gyűjtötte az anyagot, de a hatal
mas történeti műből csak két fejezet készült el, az „ősök" és a most közre adan
dó székfoglaló,- mely utóbbi 1940-ben íródott; ezt olvasta fel Szekfü 1940. áp
rilis 22-én akadémiai levelező tagságának alkalmából. Munkásságát Kornis
Gyula osztályelnök méltatta. Szekfü „Szellemi evolúciójának" folyamatát há
rom szakaszra osztotta, mely az analitikus történetírással indult, a törjténeti
szintézissel vált teljessé, hogy végül tapasztalatait a „történetpolitikában" ka
matoztassa, mondván: „A történetpolitikai értekezés nálunk tudományosan ke
véssé művelt műfaját feleleveníti, azt is mondhatnám: megteremti, amikor
1 A vitára nézve: Dénes Iván Zoltán: A „realitás" illúziója. A historikus Szekfü Gyula pá
lyafordulója. Budapest, 1976. 49—80. o.
2 A levelezőtagsági székfoglalóból idéz: Nagy József Zsigmond: SzekfU Gyula monográfia
terve Károlyi Sándorról. In.: A Rákóczi szabadságharc vitás kérdései. Tudományos emlék
ülés 1976. január 29—30. (Szerk.: Molnár Mátyás) Vaja—Nyíregyháza, 1976.
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a jelen k o r n a k égető m a g y a r problémáit történetileg iskolázott szemmel vizs
gálja és rendszerbe foglalja." 3
Szekfü székfoglalójában is hasonló törekvéseket fogalmaz meg, midőn a
szatmári békéhez vezető út kapcsán elsősorban n e m a „hogyan történtt?", h a 
n e m a „hogyan t ö r t é n h e t e t t ? " problémájára keresi a választ, s e k é r d é s m e g 
válaszolása kapcsán történeilmi tanulságokat is megfogalmaz olvasója számára.
A m ű középpontjában n e m a fejedeleni áll, mint A száműzött Rákóczi lapjain,
h a n e m a p r o b l é m á t Károlyi Sándor és Bercsényi Miklós e l l e n t é t p á r j á b a n véli
felfedezni. A valóság, vagyis a k u r u c hadsereg bomlása, az államszervezet szét
esése és a diplomáciai kilátások talaján e két e m b e r lelki a l k a t á n a k és felfogá
sának különbözőségében véli megtalálni a történések mozgatórugóit. Rákóczi
alakja k i m o n d a t l a n u l is jelen v a n a m ű b e n , m i n t Károlyi valódi ellentétpárja,
de alakját leheletfinoman, n e m politikai realitásként, h a n e m erkölcsi t a r t á 
sáért állítja példaként a m a g y a r s á g elé.
Szekfü Gyula székfoglalójának közreadásával hozzá k í v á n u n k j á r u l n i a Rá
kóczi-szabadságharc lezárása máig is neuralgikus kérdésének tényszerű tisz
tázásához, egy olyan tönténeti m u n k á v a l , mely olykor szinte szépírói e r é n y e 
ket is csillogtat.
A szövegben a szerző által végzett t a r t a l m i javításokat és törléseket k ü 
lön jegyzetekben jelezzük. A kéziratot a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Kézi
r a t t á r a Szekfü Gyula g y ű j t e m é n y é b e n helyezték el. Ennek legnagyobb részét
a Károlyi-monográfiához végzett anyaggyűjtés jegyzetei teszik ki, melyek igen
érdekes „másodlagos" források a k u r u c k o r r a l foglalkozó történészek számára.
A közölt értekezés kézirattári jelzete: Ms. 330.
Czigány
István
SZEKFÜ GYULA

BERCSÉNYI ÉS KÁROLYI A SZATMÁRI BÉKE ELŐTT
A több hónapig tartó tárgyalásokat, melynek eredményeként a szatmári béke
létrejött, ma már részleteikben is ismerjük Lukinich Imre tagtársunk alapos munká
jából, melyet a szatmári béke okmánytára elé bocsátott. Az ő világos okfejtése el
oszlatott minden homályt, ami a dolgok megismerésének útjában állott, s erre a
kérdésre: hogyan történt? kimerítő választ adott. Mi most a hogyan történt?
után a hogyan történhetett? kérdést vetjük fel. Hogyan történhetett, hogy a
vezérlő fejedelem annyi sok tábornoka közül egyes-egyedül Károlyi Sándor
maradt a hadaknál, melyek ennélfogva az ő befolyásának voltak kiszolgáltatva?
Hogyan történhetett és mi a magyarázata annak, hogy a főgenerális, Bercsényi
Miklós a többi 24 tábornokhoz hasonlóan a védelem szellemi irányításáról is
lemondott? És végül hogyan történhetett, hogy maga Rákóczi sem használta fel
mindent felülmúló tekintélyét politikai szándékai érdekében? Találóan jegyezte
meg Lukinich Imre, hogy még a békeszöveget megállapító szatmári gyűlésen is,
a magyar és erdélyi rendek és a katonaság képviselői között bizonyára Rákóczi
állásfoglalása döntötte volna el a tárgyalások sorsát, ha jelen van a gyűlésen. Rá
kóczi tiszta ember volt, amilyen nemcsak a magyar, de más népnek is, századok
folyamán csak ritkán, fehér hollóként jelenik meg; tisztasága több volt az önzet
lenségnél, valami salaktól mentes légiesség is volt benne, amit nagyon is földön
álló hívei kivétel nélkül magasabbrendűségnek éreztek, s aminek hatása alól senki
sem vonhatta ki magát. Mikor Károlyi Sándor március végén azzal a szándékkal
3 Kornis Gyula osztályelnök üdvözlő beszéde Szekfü Gyula 1. tag székfoglalója
ból, 1940. április 22-én. Akadémiai Értesítő, I. k. 1940. 286—293. o.
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alkalmá

megy ki hozzá Strijbe, Lengyelországba, hogy rávegye Pálffy pontjai elfogadására,
s közölje, hogy ezen békefeltételek kedvéért ő már le is tette a hűségesküt, eléje
kerülve, nem hajtja végre szándékát, sőt még újra hűséget fogad neki. Nem egyedül
ő járt így azok közül, akik itthon a tények nyomása alatt elfogadták a Pálffytól
nyújtott békét és Rákóczi egy szavára, vagy egy sorára megint visszatértek az ő
álláspontjára; így járt Vay Ádám, így az öreg Sennyey István, aki előbb Kassa fel
adását is helyesnek találta, de utóbb Rákóczi utasítására bezárkózott Munkács várá
ba és ezt utolsónak adta fel. Így járt a rendek és a katonaság három hozzá küldött
követe, akik csak erősen tompítva merték közölni vele a gyűlés békehatározatát, s
kiknek egyike, az erdélyi Cserey János, a fejedelem szavaira elhagyta a békepártot
és Károlyi ellen fordult. így járt maga Ráday Pál. a kancellár is, aki a szatmári
gyűlésen békeellenes megbízatását csak ímmel-ámmal végezte, de a fejedelem sze
mélye visszavonzotta Lengyelországba, s ott csak egy hónap múlva mert lépéseket
tenni a végleges hazatérésre. Rákóczi jól ismerte hatalmát magyarjai felett, hogyan
történhetett tehát, hogy nem vetette döntően a serpenyőbe? A magyarázatot mind
ehhez egyrészt Bercsényi Miklós, másrészt Károlyi Sándor szerepének részleteiből
meríthetjük.
A főgenerális bátor, szókimondó, szenvedélyes, könnyen haragba boruló ember volt,
életrajzírója, Thaly Kálmán, a tüzes magyar típus igazi képviselőjének tartotta/ 1 de
Bercsényi temperamentuma sokkal bonyolultabb és egyénibb volt, semhogy típusnak
vélhetnék. Egyik messzelátható tulajdonsága volt az emberek és viszonyok gúnyos
kritikája, mellyel gyakran sértő módon figurázta ki elégedetlenségének tárgyát, a má
sik pedig tétovázása, cselekvést akadályozó, időszerűtlen kétségeskedése és habozása,
melyről finom rajzot adott, hadvezéri működésével kapcsolatban, Markó Árpád tag
társunk. Bercsényi hullámzó kedély volt, nemcsak abban az értelemben, hogy két
ségbeesésből könnyen lendült bizakodásba és viszont, hanem inkább olyképen, hogy
egy-egy erős érzelem sokáig uralkodott rajta és ez idő alatt mást nem engedett maga
mellé, viszont utóbb nyomtalanul elhagyta. 1710 nyarán a rettenetes Isten csapása, a
pestis pusztításának tetőpontján a desperáció kerítette hatalmába. Márki Sándor le
írta Bercsényi lélekállapotát a pestis veszedelmei
között, hogyan menekült az akkori
általános védekezési mód szerint a döghalál 5 elől városról kastélyba, falura, s onnan
a szabad mezőre, ahol emberektől távol biztosabban remélhette, hogy épségben meg
éri a járvány végét.0 A pestis tetőpontját 1710 őszén érte el, a rákövetkező kemény tél
megtörte hatalmát és 1711 tavaszán már sokkal gyöngébben támadt fel. Ehhez képest
a járvány, mint a kuruc sereg szétbomlásának egyik előidézője, igazában 1710 nyarán
és őszén jöhet számba. Ebben az időben oszlott fel Bercsényi serege, tisztjei és gregáriusi követték vezérük példáját, mezőkön és erdőkön bujdokoltak és soha többé nem
verődtek össze csapatokba és seregekbe. Tudunk 50—60 főnyi csapatokról, melyek az
erdőkben sátort vertek, s hónapokon át ott éltek, ki-kicsapdosva a szomszéd
falvakra
7
s onnan élelmet szerezve. Ez az 1710-i ősz ülte meg pestis iszonyával
Bercsényi ke
8
délyét és benne végkép megölte a fegyveres győzelem reményét. A főgenerális Jászó
nak és Krasznahorkának feladását javallja, Eperjes és Kassa körülzárását előre látja,
„régen féltettem attul", írja ezekről utóbb. Eger vesztértek hírét előrelátott rossznak
mondja és még mielőtt, november 21-én átlépi a lengyel határt, hogy Rákóczi meg
bízásából az oroszokkal tárgyaljon, már leszámolt a felkelés katonai bukásával: egyik
feladata orosz alkudozásaiban nem egyéb, mint hogy előkészítse a még meglevő ma
gyar hadaknak lengyel földre, orosz szolgálatra való átlépését.
Ezt a megbízást a fejedelemtől kapta, Rákóczi ekkor már szintén lemondott a re
ményről, hogy a nemzeti kívánságokat azzal a hadsereggel valósíthatja meg, mely, sa
ját szavai szerint, mindinkább összeszorult a Felső-Tisza és a Beszkid hegység szögelletébe. Érsekújvár eleste után legközelebbi célja időnyerés volt: a felbomlóban levő
seregtől nem remélte már, hogy Pálffy és az Erdélyben parancsnokló Stainville sere
gével szembeszállhat, ezért csapatait Munkácsra és környékére próbálta összevonni
és a szabad magyar föld ez utolsó darabját addig tartani, amíg Péter cár segítségével
4 A szövegből kihúzva (a továbbiakban: szkh) : ha nem vesszük is számba, hogy német anyja
volt, egy Rechberg grófnő.
5 Szkh.: guga
6 Szkh. : egykorú levelek tanúsága szerint ez volt az általános védekezési mód.
7 Szkh.: félelmével
8 Szkh. : ősszel és télen nincs csapás, mely a kuruc sereget éri, s melynek bekövetkezését
a főgenerális előre meg ne jósolná.
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újra nem kezdheti a háborút. Egy ideig még aktív védelemre is gondolt olykepen, hogy
a Középső-Tiszán átkelve megzavarja Pálffy hadának keletre nyomulását, de ez ki
vihetetlennek bizonyult, Károlyi Sándor tervét pedig, hogy Erdély felé tegyenek ha
sonló diversiot, és ezzel megakadályozzák Pálffy és az erdélyi császári hadak egyesü
lését, ő maga találta túlságosan kockázatosnak. De már ezen katonai mótusok mérle
gelése közben is egyre foglalkozott azzal a gondolattal is, hogy a kezében maradt öt
utolsó megyét kiüríti és hadait lengyel földre átviszi. 9
Emlékirataiban mondja: „Időt kellett nyernem és megszabadulnom tábornokaimtól,
akik házasemberek voltak és másra nem, csak családjukra gondoltak." Ezek között
említi a hosszú fogságból kibocsátott Forgách Simont, valamint az utolsó pillanatig
tényleg parancsnokló Esterházy Antal. De ekkor már, Thaly Kálmán felsorolása sze
rint, Lengyelországban volt a tábornokok és szenátorok egész sora: Csáky Mihály, Petrőczi István, Teleki Mihály, Vay Ádám, Klobusiczky, Gerdhard, Hellenbach, Radvánszky, Keczer, Ráday Pál, a Perényiek és mások. Akár azt tekintjük, hogy a feje
delem feleslegesnek ítélte tábornokai jelenlétét és kiküldte őket az országból, akár
azt,' hogy ezek családjukat csak külföldön látták biztonságban, s ezért maguktól is
elhagyták a sereget: mindkét esetben lehetetlen fel nem ismernünk, hogy Rákóczi és
tábornokai, akkori kifejezéssel élve, desperáltak a harcnak a meglevő erőkkel való
folytatásán.
Így érthető, hogy Bercsényi lengyel földön az orosz segítség mellett elsősorban
annak szentelte fáradozásait, hogy előkészítse a kuruc sereg átköltözésének útját.
Előbb a lengyelek hangulatát puhatolta ki, s úgy találta, hogy „az urak és nemességrül semmi kérdés, mert azt senki sem ellenzi: begyühet s élhet pénzin, de a hadakr u l . . . nehéz gondolkoznom is." A lengyel urak tartózkodása nem a kuruc hadak
iránti ellenszenvből eredt, hanem abból a félelemből, hogy a magyar csapatok az
oroszok erejét fogják növelni, ö k jobban ismerték a cár gondolkodását és terveit,
minélfogva még a magyar ügy nagy híve, Szinyavszky hercegné sem bízott abban,
hogy a cár megsegíti Rákóczit, ezért folyvást arra törekedett, hogy Bercsényit az
orosz szövetségről lebeszélje. Bercsényi habozó természete különben itt is megmutat
kozott. Rákóczi sürgetéseire sem sietett a dolgot az orosz méltóságok előtt szóba
hozni, december 10-én így mentegetőzve: „Én, Fölséges Uram, teljes szivemmel igye
kezem securitást szereznem az bejövöknek, sőt még Fölséged maga személyének is,
nem is vala soha intentiom, hogy azt elmulassam" — de előbb kedvet kell csinálni a
cárnak a francia-orosz szövetség létrehozásával, s csak azután ezzel előhozakodni.
Bercsényi bármennyire egyedüli reménységnek tartotta is az orosz segítséget, való
sággal fázott a cárnak Galíciába küldött főembereivel való érintkezéstől; ösztönösen
húzódozott az ő idegen világuktól. Az orosz kormányférfiak vezetője Dolgorukij her
ceg volt, akinek igazi feladata a balkáni, oláh, szerb ortodoxok felkelésének előké
szítése volt azon esetre, ha a török háború nem lesz elkerülhető. A herceg Nagy* Péter
nek európaizált környezetéhez tartozott, nyugati fővárosokban követséget is viselt, de
az orosz szokásokat nem vetette le: ha nem ivott és részegeskedett, akkor lomhán
hevert szállásán és nem tért vissza tagjaiba az élet, míg vadászkutyái csaholását nem
hallotta. Bercsényi nemcsak jóindulatát, de egyszerű érdeklődését is csak tokaji bor
ral, vagy sinkoránok ajándékozásával tudta megnyerni. A hadsereg átlépésének
dolgát eleinte említeni sem merte, bár Rákóczi is, ő is úgy hitték, hogy a cár örömmel
fog kapni rajta, hiszen a kurucokat, ha szolgálatba veszi, jól felhasználhatja Ukraj
nában a lázadozó kozákok és a tatárok ellen. Csak január 29-én tudja jelenteni, hogy
Dolgorukij „semmi difficultást sem lát bejöveteliben az hadaknak, csakhogy alimentatioját nem imponálhatni az lengyeleknek," — viszont az oroszok sem akarnak ál
dozni a magyar sereg fenntartására; ezért Dolgorukij nem is volt hajlandó kötelező
nyilatkozatra, s még április elején is elhalasztandónak tartotta a hadak bejövetele
dolgát a cár személyes megérkezéséig. Egyebet nem is ért el Bercsényi, mint hogy az
oroszok névre szóló oltalomlevelet adtak a konföderáció azon veze'tő tagjainak, akik
számára Bercsényi, vagy Rákóczi kért ilyet. Bercsényitől annyira távol esett minden
nemű hazai akció lehetőségének a gondolata és elméjét oly kizárólagossággal foglalta
le a lengyel földön megszervezendő orosz segítség képe, hogy valóságos propagandába
kezdett a konföderáció tekintélyes tagjainak kihozására. December 29-én írta Rákóczi
nak: „ . . . sok műszak passzust hoztak, azokat mind Krucsay és Keczer ura9 Hogy seregének harcképességére nem számított többé és ütközetbe vetését sem tartotta
többé lehetségesnek, ezt bizonyítja.
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imék kezéhez küldöttem,
hogy szétküldjék őkegyelmek és magam is írtam biztató
leveleket azok mellett." 10 Egyes urakat csakugyan értesített ily biztató levelekben a
muszka remény bizonyságáról, megírva nekik, hogy „csak többet lehet bízni a muszka
cárhoz, mint Pálffyhoz; aki az én biztatásomat azért nem akarja hinni, hogy minden
dolgot kinem petyegetek, elhiheti legalább azt végtére, hogy jobb a cár, mintsem
Pálffy által végezni, mikor nemcsak szóval, de írott resolutiom is vagyon az cártul,
hitivei nem hagy bennünket." Bercsényi ily szorgoskodása következtében január ha
vában már hat, májusban kilenc szenátort találunk a lengyelországi menekültek közt,
ami ugyan még távolról sem éri el a huszonnégy tagú szenátus többségét, viszont
a szatmári békülök táborában mindössze egy maradt, maga Károlyi Sándor. A kon
föderáció e legfőbb kormányszerve ekkor már épp úgy bomlófélben volt, mint a had
sereg; több szenátor pestisben elhalt, mások, így az öreg Barkóczi Ferenc, meghódoltak
a császárnak. Rákóczi utolsó országtanácsán, a salánki gyűlésen már csak négy ma
gyar szenátor jelent meg, az erdélyiek közül pedig heten, akik ekkor már mind mene
kültek voltak, csoportosan vándoroltak Máramaros megye egyik helyéről a másikra
és kapcsolataik Erdéllyel rég megszűntek; egyébként pedig ebből a hétből is három,
két Barcsay és egy Teleki, a salánki határozattól eltérve aláírta a szatmári béke
oklevelet.
Bercsényinek és csoportjának nézeteit röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy a fel
kelés ügye pillanatnyilag elveszett, tehát a kuruc sereg megmaradt romjait orosz
uralom alá kell szállítani s Péter cár támogatásával egészen előröl kell majd kezdeni
adandó alkalommal a nemzet szabadságáért a küzdelmet. Ettől lényegesen el kellett
térnie a hadvezér felfogásának, akinek hűségére és aktivitására bízta Rákóczi, többi
tábornokai eltávolítása után, az egész kuruc haderőt. Míg Bercsényi kívülről, szinte
üvegbura alatt szemlélte a Magyarországon végbemenő dolgokat, s a hadsereg prob
lémája egyszerűen azzá a kérdéssé zsugorodott össze szemében, vájjon sikerül-e azt
a cár rendelkezésére bocsátani és ezzel jóakaratát és szövetségét megnyerni, azaz a
hadseregben már csak diplomáciai eszközt látott: addig a magára hagyott Károlyi
vállaira élő emberek ezreinek, a kuruc hadseregnek a sorsa nehezedett. Ez a hadsereg
pedig,- a romhány-vadkerti sikertelen kitörés óta, az ellenség folyton szűkülő, folyton
erősödő gyűrűjében már elvesztette régi egységét és fegyelmét, a nemzeti célok helyett
a kisebb közösségek, megyék, tájak, családok érzései törtek fel benne, s elérkezett a
bomlás azon végzetes pillanata is, amikor ki-ki a saját jövendőjére gondol, családjáért
és vagyonáért kezd remegni. A hadsereg e hangulatát nemcsak a körében élő Rákóczi
ismerte fel, még Bercsényi is megérezte ott a távolban: előre látta, hogy a magyar
Pálffy ajánlatai nem maradnak hatás nélkül a seregre: „Én megvallom, jobban félek
már színes hamisságátul Pálffynak, mint Haister mérgitül, mert sokat megcsal az 6
magyarsága." Rákóczi válaszában elismerte e félelem alapos voltát: „Pálffy magyar ságátul volt Kegyelmednek oka reá, hogy félt," — előző levelében pedig, január 29-én
szemléletesen írta le a hadsereg lelkiállapotát, a „sokféle rémülést, mivel exiit vox
inter populum, hogy Pálffy széltibe beszélli, hogy meglehetne a békesség, mihent
velem szólhatna és egy levelet írnék a császárnak. Minden ember tanácsolja és ször
nyen repetálják, hogy mivel sokszori esküvéseimbül hallották, hogy hazánkért kész
volnék feláldozni magamat: annál is inkább reménlik, hogy ezeket megcselekszem."
Ugyanakkor közölte vele, hogy a falukon szerte-széjjel vigyázatlanul tanyázó kuruc
csapatokat mindenünnen Munkács felé, a kör középpontjába terelték a császáriak,
egymás után adták meg magukat a várak; Ungvár még az első felkérésre nem, de „ez
után nem felelek felőle," vetette hozzá a fejedelem; egész ezrek mentek át labaricságra, a széjjelvert hadak egy része a krajnyákat pusztította, melyeken pedig az erdélyi
és dunántúli bujdosók szánandó hada tengődött, másik része pedig a fejedelem szál
lása, Munkács falai alatt bomlott szét. Ezeket látva szánta el magát a fejedelem a
nagy áldozatra, békekérésre, mint mondja: a császár előtt levélbeli megalázkodásra
s hogy az ügyet végső döntésre a konföderáció elé terjessze, de „úgy látom — írta
Bercsényinek —, hogy valóban kevés lesz, aki a békességet quoquem modo ne amplectálja, a remény tűnésével gratiára ne menne a császárhoz." 10 A fejedelem nem csaló
dott ebben: a fordulatot a kegyelem elfogadására még a konföderációtól, vagy egye
sült labanc-kuruc országgyűléstől kidolgozott békeszöveg nélkül is, az a hír hozta meg,
hogy Pálffy útján a bécsi udvar lemond a konfiskációnak már megkezdett gyakorla10 A szöveg mellé írva, de kihúzva: azaz nézete szerint ha nem sikerül formális békét kötni,
a keresztény náció többsége kegyelmet fog kérni a királytól.
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tárói s a kurucoknak meghagyja birtokait. Az amnesztia ígérete, méghozzá magyar
fővezér részéről, szájról szájra terjedt az oszlásra hajló kuruc csapatok között,
melyeket viszont — erre is vannak adataink — tábornokaik távozása félelembe ejtett
vagy elkeserített. Nyolc esztendő kemény, véres küzdelme, férfias szolgálata után túl
ságosan nehéz próba lett volna elhagyni az országot, idegen földre lépni és olyan ho
mályos remények után menni, melyek körvonalait is csak a vezérek, a legműveltebbek
vélték felismerni — a muszka segítség, Bercsényinek csalhatatlan panaceája, nem
mondott semmit a tiszteknek és közkatonáknak, de annál többet az amnesztia és bir
tokaik megtartásának ígérete.
Az ezredek ily hangulata napról napra ostromolta Károlyi Sándor füleit — Ber
csényi ebből már semmit sem hallott, s Rákóczi sem, mióta ő is átment Lengyelország
ba. Károlyihoz érkeztek minden oldalról a jelentések, melyek a hadak kedvetlen
ségéről, békevágyáról, felbomlásáról, a parasztság és vármegyék háborúellenes han
gulatáról szóltak. A megerősített várak egymás után követték Érsekújvár példáját
és megnyitották kapuikat a császáriaknak, legtöbbnyire 11 az őrségek harckészsége és
fegyelme megtörtével. Erre jellemző, hogy a feladott várak parancsnokai, így az érsek
újvári Nagyszegi Gábor, az egri báró Perényi Miklós, 20—50 emberrel egyenkint je
lentkeztek Rákóczinál Munkácson, aki elismerte kényszerhelyzetüket, nem is büntette
meg őket, hanem újra alkalmazta gyér hadainál. Eger november 29-i feladásának
történetét Perényi Miklós részletesen jelentette Rákóczinak, s beadványából kiderül,
hogy az őrségben a fegyelmet és a fejedelemhez való hűséget már felváltotta az élet meg
tartásának ösztöne. A Cuzani tábornoktól beküldött, megadásra szólító levelet Perényi,
Károlyi Sándornak „kemény instructiója" szerint, nem engedte felbontani, de helyet
tese, Rétéi Ferenc, előbb a tisztek körében, aztán a legénység előtt ellene szólt: „Az
ebattáért mit csinálunk, gondolja meg Kegyelmetek, hogy bőrünkben áll, hogy úri
emberek levelére választ nem adunk, ne gondolja azt, hogy bolond emberek laknak
az várban az ebatta instructiojához mit tartja Nagyságod magát, mit tud Károlyi
Sándor hozzá, soha nem volt olyan helyen, könnyű néki Munkács várából insructiót
adni." A vicekommandáns itt ugyan udvariassági érvet hoz fel, de egyéb beszédei a
feladás érdekében néhol már a nyomdafestéket sem bírják ki. Több napos bombázta
tás után Perényi akarata ellenére követet küldtek Rákóczihoz segítségért, de ez csak
Ígérettel tért vissza, mire Perényi szerint „a vitézlő rendnek elesett a szíve." Közben
Budáról öreg mozsarak jöttek, a német aknát fúrt, s az ellenakna építésére nem akadt
értelmes szakember, mire Rétéi, a tisztek és az egész hajdúság ráment Perényire és
kapitulációt követel: „Le nem vágatom se gyerekemet, jószágomat sem vesztem el.12
Eleget tartottak már hazugsággal, hogy jő segítségünk, az ebatta muszka j a ha el akart
volna jönni, eljöhetett volna már eddig a széles Indiábul is, de az ebatta semmi sem
jő, hanem csak lássunk dologhoz, küldjünk követeket . . . " A hadak állapotáról szóló
ilyen és hasonló jelentések olvasásának és emlékének nagy része lehetett abban, hogy
Rákóczi, amíg végkép el nem hagyta az országot, hajlott a békekötésre és megírta a
császárnak szóló levelét.
A szabad mezőkön levő; vagy falukban kvártélyozó hadak szelleme semmivel sem
volt jobb, mint a várőrségeké. Az 1710-i nyár és ősz pestisjárványa után a tél ke
ménysége elől a négy vármegye falvaiban zsúfolódtak össze, minélfogva az ezredesek
Károlyit egyre a kvártélyok szaporítása végett ostromolják: „a vitézi rend itt anynyira összeszorította, hogy mindenik helységben, egy háznál 6, 10, 12 is esvén", per
sze, hogy három napon át sem maradhat ott, mert szegény gazdája, akit már koráb
bi beszállásolások is kiéltek, nem tudja sem a katonát, sem lovát ellátni. Az egyik
ezredet, Kókay Mártonét például 1711 februárjában néhány máramarosi községre
osztották, be is szállottak volna, de kiderült, hogy azok a falvak már ki voltak oszt
va a lengyel földre ment Esterházy Antal gróf bagázsiájára, valamint a dunántúli
menekültek tartására, úgy hogy a későn jött ezrednek már semmi sem maradt. A
tisztek leveleiben örökké a regimentek zúgolódásáról, a katonák zabolázása nehéz
ségeiről van szó. Gyakran puszta, lakosaiktól elhagyott helyekre kénytelenek szállni,
másutt házak sincsenek, s a katonaság maga épít kunyhót magának és lovának.
Emellett a fegyverszünet idején is, mely tudvalevőleg többször is meghosszabbítta
tott, örökösen szolgálatban voltak, mivel sem élelem szállítás, sem a létszám pótlása,
rekruták behozatása, nem megy fegyveres kíséret, executio nélkül. Az ezredekből
11 Szkh. : nem a vezetők árulásának
12 Szkh.: mit adtak nekem Rákóczi és Bercsényi, ebnek adtak az ebadták semmit is.
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folyvást kiszakítanak ármásokat, portyásokat, akik azonban gyakran már maguk
sem térnek vissza; 1711-ben a tavasz beálltával alig lehetett ezred, melynek létszá
ma a tél folyamán lényegesen ne csökkent volna. Különösen sok erőt vett igénybe
Munkácsnak, mint a kuruc had utolsó reménységének minél több hadiszerrel és
élelemmel való ellátása: az egész télen járnak a kenyeret, limitált búzát, bort, do
hányt szállító szekerek a fejedelem várába Nagybányáról, Ecsedből, a hajdúvárosok
ból; ha egy-egy erősség elvész, amit belőle menteni tudnak, Károlyi azt is Munkács
ra rendeli, bár nem minden érkezik oda: a fuvaros parasztok, ahol tehetik, kereket
oldanak vagy pedig a felbátorodó labancok, Ebergényi huszárai verik fel a szállít
mányokat. Mindezen viszonyokra tanúságosak Vay László jelentései, aki 1710 no
vemberétől kezdve Károlyi régi ezredeit, a Tardi, Kárándi, Nyúzó, Kun István, Gyu
lai ezereket és a sajátját vezeti, illetőleg elhelyezésükről gondoskodik Nagykároly
ban. A katonaságot sehol sem látják szívesen, Tardi ezredét Debrecen sem hajlandó
ellátni, „megátalkodott ez a parasztság" állapítja meg, de tudja, hogy a nép csaku
gyan szegény, s bár élés hajtani feles katonát küld ki rája, mégsem kaphat ott, ahol
nincs, sem élelem, sem abrak, sem takarmány. A nép „kész falustól megesküdni,
hogy nincsen" és ő nem tudja, minő médiumot kövessen el ellene, mert „mint ellen
séggel mégsem bánhatik vélek". Az emberséges Perényi nagyon felindult, amikor
értésére
esik, nem is egyszer, hogy a katonák fahiány miatt a falvak házait szedik
szét.'1 13 Ebben az életmódban tovább romlik a pestis idején már megbomlott fegye
lem. ' Részletesen ismerjük a Károlyi seregéhez tartozó Kárándi ezredben lefolyt
konfliktust, melynek során Kárándi kivont karddal támadt egy engedetlen tisztjére,
mire tisztjei földre hányták előtte a zászlóikat. Más ezredből is jelentik, hogy a tisz
tek az ezredes lábához hajigálták a fegyvert, mondván: „attateremtette lelkű, hada
kozz magad, mi nem hadakozunk többet". Közkatonák szökése, tisztek engedelem
nélküli hazatérése, hogy családjukat biztonságba helyezzék a fegyverszünet felbom
lása idejére, szinte mindennapos volt a magára hagyott seregnél, mely nem tudta,
melyik nap roppantja össze a sáncokkal bőven megerősített fegyverszüneti lineák
mögött álló ellenség.
Ennek a kora tavasszal 15 000 főre tehető hadnak nem volt már hátvédje, sem
utánpótlása, érzelmi erősítője, sem a jobbágyságban, sem a vármegyei nemességben.
Az említett szállásolási, élelmezési, rendtartásbeli nehézségek a kuruckornak előbb
is állandó kísérői voltak, ha nem is oly tömegesen, mint a felkelés végén, de koráb
ban mindig meg volt a regeneráció lehetősége a két nagy medencéből, a köznemes
ségből és a parasztságból. Most már mindkét medence kiszáradt, elszikkadt. Az ez
redesek és más tisztek legfőbb panasza a vármegyék ellen irányul, melyek nem haj
landók többé katonát állítani, sem pedig a jobbágyfalvakkal élelmet és takarmányt
szolgáltatni. Eleinte 1709 és 1710 folyamán a vármegyék elzárkózása következése a
kuruc had visszavonulásának és a császáriak hódításának. Egyes országtájakon, me
lyekből a kurucok végkép kiszorultak, a vármegyei igazgatás azonnal átalakul, la
bancok kezére jut, s a korábban kuruc birtokosok is egymás után kérnek a vidékü
kön parancsnokló császári tábornoktól amnesztia-levelet. A dunántúli és felvidéki
családok levéltáraiban reánk maradt ily gratiskérvények, salvus conductus- és am
nesztialevelek szorosan kísérik a visszafelé húzódó kuruc mozgalom útját. De a még
kuruc kézen levő megyék is mind több nehézséget okoznak: maguk nem akarnak töb
bé harcolni, s jobbágyaikat sem engedik el, mert munkás kezekre, a pestis pusztí
tásai után, maguknak is nagy szükségük van.
A már említett Perényi Miklós, Eger utolsó parancsnoka panaszolja Károlyinak
máik 1710 nyarán, hogy várőrségének pótlására Borsod vármegyétől nem kap többé
hajdút, mert a vármegye alispánja arra tanította a községeket, hogy a bevonult és
meghalt, vagy elesett hajdúk helyett nem tartozik a község újat állítani, aminek híre
terjedvén, az egri őrségből már 40-nél több hajdú szökött el „gondolván, ha elme
gyünk, mást nem tartozik az helység előállítani". Sőt a vármegye öt pontba szedve
olyan javaslatot nyújtott át Perényinek, mely szerint a megye és községek ne legye
nek ezután kötelesek mást állítani azok helyett, akik a harcon vagy pestisen meg
holtak, akik a harcon vagy egyéb Isten ítéletei által megnyomorodtak, akik más regi13 Szkh. : egyébként Nagykároly bírája maga ajánlott fel két puszta házat a katonaságnak
szekerek csináltatására.
14 Vay Károlyi bölcsességétől várja a Kárándi-ezred konfúzióinak lecsendesítését : Kárándi
Károlyinak régi ezredese, egyik hadnagyát megverte, amire volt is oka és egy másik hadnagyá
nak meghagyta, hogy kösse meg, aminek ez nem tévén eleget.

— 146 —

mentbe állottak, vagy hajdúhelységekbe mentek (azaz szöktek) s akik egyáltalában
elszöktek; a pestist szenvedett falvak semmi katonát ne szolgáltassanak többé és
végül a falu mentességéhez az is elég legyen, ha a lakosok hitükkel vallják, hogy
már eleget tettek a katonaállítási kötelezettségének. Ez a javaslat a hadak utánpót
lásának teljes megszüntetésével volt egyenlő, ami természetesen akkor vált jelen
tőssé, mikor egy-egy megye területéről az utolsó kuruc kommandó is kiszorult, vagy
pedig a császáriak ostromzára alá került. Bercsényi és Esterházy Antal hadainak
szinte teljes felbomlása után az udvari hadak maradványai és Károlyi ezredei már
csak az utolsó refugium, a négy megye, Bereg, Ugocsa, Máramaros és Szatmár föld
jén számíthattak utánpótlásra, emberben és élelemben egyaránt. Ez a négy várme
gye annál kevésbé volt elegendő a katonaság és a menekültek fenntartására, mert több
mint a fele terméketlen hegyvidék, sík részére pedig már két oldalról megérkeztek
a császáriak: Ung megyébe Tokaj és a Bodrogköz felől Ungvárnak, s délről, a min
dig császári Várad, valamint Debrecen felől Ecsednek és Károlynak.
Nem kevésbé kellett tartani az erdélyi sereg nyomásától: Nagybánya is elveszett
már, minthogy a polgárság egy része összejátszott a császáriakkal. A négy kuruc
vármegyén kívül Bártfa és Eperjes eleste után Kassa császári ostromzár alá került,
a Bihar megye déli csücskében magára maradt Sarkadot Pálffy kívánságára Károlyi
januárban, Ecsedet februárban adta át, s bár ezeknek a hadműveletek újra kezdése, új
kuruc offenzíva esetén nagy jelentőségük lehetett, a négy vármegyében összezsúfolt
hadak helyzetére már nem volt befolyásuk. A kuruc terület bennszülött nemessége is
megérezte a veszedelmet, még pedig nemcsak a császári körülzárásból származót,
hanem az elégedetlen kuruc hadak részéről fenyegetőt is. Ily okból panaszkodik feb
ruár végén Máramaros közönsége Károlyinak, hogy a katonaságtól „idegen és al
kalmatlan szókat
és beszédeket hallunk, azt mongyák, hogy ők elpusztuljanak, pusz
tuljunk mi is,15 s több eféle szókat ejtenek, melyekkel céloznak romlásunkra, s mert
többnyire tisztjeiktől is indepedensek," amiért is, teszik hozzá „egyáltaljában félünk az
nonputaremtől", s kérik Károlyit,
hogy egyik ezredét „bízza meg védelmükkel a be
kvártélyozott hadak ellenében. 16
Még hozhatnánk fel adatokat a jobbágyság hangulatáról, nyomorúságáról, egész
falvaknak a katonaság elől szökéséről, vagy akár már a labanc kézre jutott vidékeken
a parasztság megszervezéséről, így arról, hogy Rákóczi feketekörös-vidéki birtokai
nak ispánjai ármásokat fogadnak, a még bujdosó kurucokat kipuskázzák és „pa
rasztemberekből labancokat szaporítanak". Az elveszett vidékeken a labancok min
denfele elterjesztették, hogy kuruc had már sehol és minden adatunk arra mutat,
hogy a négy megye kivételével nemesség és jobbágyság mindenütt tudomásul vet
te a harc megszűnését. Ily módon a béketárgyalásokba az ország túlnyomó nagy része
immár nem is szólhatott bele, mert már valóságban kivált a hadviselésből; az egyes
megyék még saját sorsukat is csak a gratiától és amnesztiától remélhették és önma
gukkal törődve nem gondoltak többé a konföderáció céljaira, az ország függetlensé
gének és szabadságának biztosítására. Ha az utolsó négy megye is a többihez hason
lóan fegyver erejével, szerződés és békekötés nélkül kerül császári kézre — amint
ez a fegyverszünet lejártával előre látható volt, s ezzel Rákóczi és Bercsényi is le
számolt —, akkor az ország valóban armis subjecta, meghódított provincia lesz, mely
ben a Lipót-féle abszolutizmus újabb, súlyosabb, technikailag feljettebb korszaka
várt a magyarságra.
Károlyi Sándor azonban nem tartozott sem a tétovázó, sem a lomha magyarok
közé és egész dolgos életében mindent elvégzett, amit munkával el lehetett végezni.
Tisztjeinek, ezredeinek, a megyéknek, városoknak és váraknak kívánságai közül egyet
sem tett félre, mindegyiket ki akarta elégíteni, élelemmel, kvártéllyal ellátni, s mind
egyiket megnyugtatni a jövőt illetőleg. Azzal tisztában volt, hogy a Rákóczitól reá
bízott hadak nem akarják az országot elhagyni, s bár nincsen rá adatunk, feltehet
jük, hogy Bercsényi sikertelen tárgyalásairól is tudomása volt kurucok orosz szolgá
latba lépését illetőleg. Egy pillanatig sem gondolt arra, hogy a magyar csapatokat
15 Szkh. : azonban erről a földről valók pusztították el őket, s ők is hasonlót retatiálni akar
nak.
16 Szkh.: De még jobban tartanak a fegyverszünet felbomlásától a béke megkötése előtt,
amely esetben Stainville és Pálffy hadai is bevonulnának földjükre, s ezért kérik, hogy „Isten
ö szent felsége méltóságos generális uram ő excellenciája nemzetünk mellett való munkáját meg
áldja, de annak kimeneteli Isten titkában áll és ha inopinate felbomolnék a frigy" — vigasz
talja meg őket bölcs tanácsával.
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Péter cár szolgálatában a kozákok pacifikálására vezesse, vagy pedig az ukrajnai
gyarmatokra telepítse. Hozzátehetjük: ezzel Rákóczit és Bercsényit is nagy gondtól
és felelősségtől szabadította meg. Feladatát világosan körülhatárolva szemlélte: a
kuruc had körül van fogva, a muszka segítség nem valóság és nem jövendő, néki
katonái, a négy megye és azontúl az ország jövő életét olykép kell biztosítania, amint
ezt minden segítségtől megfosztva, magára hagyatva teheti. Kényelmesebb lett vol
na vakon bíznia Bercsényi példájára a muszkában és valamelyik brigadérosára, vagy
ezereskapitanyára hagyni a sereg és az ország gondját. Ehelyett megkötötte a békét
mely eltörölte az abszolutizmust, helyreállította a régi magyar alkotmány érvényét
és biztosította minden kuruc életét és birtokát. A négy megye földjére szorult kuruc
had még a végveszély előtti utolsó pillanatban is megszerezte a már meghódított
ország számára az alkotmány folytonosságát —.Károlyi Sándor munkája által.
A nemzet nem csatlakozott Bercsényi orosz tervéhez, melyről csakhamar kiderült,
hogy ingoványba visz. Azt a halogató taktikát, mellyel Dolgorukij és társai Bercsényi
minden sürgetésére sem voltak hajlandók a kurucok fegyveres megsegítésének ügyét
a cár megérkeztéig elintézni, magának Rákóczinak sem sikerült feloldani és őszinte
barátsággá változtatni. Péter cárral való személyes találkozása és hosszas együttléte
sem vitte előbbre a muszka segítség ügyét: a cárnak szinte az egész akkori Európára 17
kiterjedő diplomáciája előtt az ország és hadsereg nélküli fejedelemnek nem volt
többé saját értéke, még annyi sem, amennyit az 1707-i varsói szerződés megkötésénél
jelentett. A kurucoktól Péter nem várt semmit s így nem is adott nekik, de szívesen
elfogadta a fejedelem segítségét egy-egy diplomáciai kátyú megkerüléséhez. A fe
nyegető török háború megakadályozására felhasználta Rákóczi konstantinápolyi öszszeköttetéseit, de eredménytelenül; ugyancsak hajlandó volt Rákóczi jó szolgálatait
igénybe venni a francia-orosz viszony javítására, de amikor a fejedelem és Bercsé
nyi örömmel közölték vele párizsi lépéseik sikerét, a várt francia követ helyett meg
érkező egyszerű ügyvivő egészen más, kedvezőtlen utasítással jött Péter cárhoz, aki
ilymódon magyar kapcsolataiból semmi hasznot nem tudott húzni. Az orosz politika
a magyaroknál ekkor már nagyobb jelentőséget tulajdonított a balkáni népeknek,
a török uralom alatt élő, ortodox hitű délszláv és oláh rájáknak, akiknek felszabadí
tást ígért, ha megsegítik a török elleni háborúban, melyet pedig mindenkép el akart
kerülni. Rákóczi helyett Péter a moldvai hospodárral, Kantemir Demeterrel kötött
Javorovban, 1711. április 13-án szerződést, melyben Moldvát örökös fejedelemség
rangjára emelte és orosz protektorátus alá vette. A helyzetet az orosz segítség dolgá
ban Rákóczi Bercsényinél előbb ismerte fel, 1711. december 11-én megírta Vay Ádám
nak, hogy a cár iránt elolvadott reménysége „úgy considerálván ezen monarkát, mint
ha soha nem is ismertem volna", s az orosz politika értetlenségét nem annyira a cár
nak, mint minisztériuma alacsonyságának tulajdonította. Bercsényi még januárban
is moszkvai utat forgatott fejében, de erre Rákóczi szárazon válaszolt: „a Moszkvába
menetel — azt sem mondom többször, hogy nem jó mert már eleget mondtam."
Végiggondolva az orosz tervet attól kezdve, hogy Bercsényi lelkendezve felkiáltott:
„Közelit az cár, ujjul szerencsénk" egész a keserű kiábrándulásig — egyszerűen dip
lomáciai tévedésnek, külpolitikai ballépésnek minősíthetnők, melynek szerencsére
semmi befolyása sem volt a nemzet további sorsára. Ez epizódot azonban kiemelte
a diplomáciai aktusok szokványos sorozatából az, hogy Bercsényi mellett Rákóczi
is részt vett benne, akinek egyénisége képes volt hibát, bukott ügyet is magasabb
szférákba emelni. Kétségtelen, hogy a muszka terv első formáját, az orosz csapatok
behozatalát, Munkácsnak és Máramaros megyének orosz helyőrségekkel ellátását, s az
orosz-magyar seregek egyesülésének tervét 1710 nyarán Rákóczi főgenerálisával egyet
értésben dolgozta ki; e nagy reménységek túntével mikor Bercsényinek az oroszok
kal való szóbeli tárgyalásai sem bíztattak pozitív eredménnyel, Rákóczi az oroszok
tól mindinkább a császár felé hajlott, s így engedte meg, sőt kezdeményezte Károlyi
és Pálffy érintkezését. De mikor 1711 január havában néhány napra átrándult Ber
csényihez Galíciába, újra eltávolodott a császári békétől, megírva Károlyinak, hogy
már „nincs szükség a Pálffyval való szembenlétre", mert „az muszka által is véghez
vihetjük az békességet, az melyet most ott Pálffy által." Bercsényitől elválva, öt nap
múlva Munkácsról értesítette Károlyit, hogy mégis hajlandó Pálffyval találkozni, el
is ment a, vajai találkozóra, s nagy önmegtagadással megírta a császárnak szóló bé
kekérő levelet. De Bercsényi a távolból is megújította befolyását: február 12-én fél17 Szkh. : benne sok német fejedelemre és a balkáni keresztényekre is

— 148 —.

re nem érthetően csodálkozik a császárnak írt levél stílusán és hogy Rákóczi a csá
szár kegyelmét kéri; „Soha el nem hitethettem volna magammal!" Egyúttal jó híreket
közöl vele a cár hajlandóságáról és sürgeti, mielőbb jöjjön ki hozzá Lengyelországba.
Helyesen jegyzi meg Lukinich Imre, hogy Bercsényi optimizmusa döntő befolyással
volt Rákóczi elhatározására: február 21-én átment Galíciába, az orosz remény után
és ezzel elszakította a császárral leendő békülés fonalát. Károlyitól Bercsényi vonta el
a fejedelmet.
De Rákóczi nemcsak diplomata, nemcsak fejedelem, hanem lelki ember is volt.
Igaz szívvel kereste hazája boldogulását, de mikor kiderült, hogy az oda vezető utat,
a muszka tervet elvétette volt, a politikai tévedést is lelki indítékká tudta neme
síteni. A lengyel határt átlépve még nem gondolta, hogy a száműzetés keserű útjára
lép, melynek a muszka terv csak első stációja lesz, de az első lépéseket is ugyanoly
önzetlenséggel, magáról lemondással, a világ megvetésével, tiszta lélekkel tette meg,
mint a Kálvária egész útját, Rodostóig. Kimenetele előtt értesült Károlyitól, hogy
ez szánokat keres, a fejedelem javait Ecsed várából elszállítandó; válaszában meg
köszöni neki, hogy privata economiájáról gondoskodik, de ő már erre nem veszte
get papirost, „ha nem talál kegyelmed szánokat, nem bánom; a marhámrul penigh
parancsoltam, hajtsák által és osszák ki jobbágyaimnak". A levelet azzal fejezi be,
hogy „csendesebb elmével végezhetjük dolgainkat". Ez volt utolsó rendelkezése ja
vairól az országban: a vagyont megvető nagyúr, a szegényeket becsülő magyar, a vi
lági javaktól menekülő lelki ember indult el útjára, csendes elmével. Ütja végképp
elvált Károlyitól; ez átvéve kezébe az ország gondját, nehéz munkával több nem
zedéknek megszerezte a hosszú békességet. Rákóczi pedig, elvetve a ma nyugalmát
és tovább küzdve a közszabadságért és saját lelki élete függetlenségéért, minden ma
gyarnak példát adott mindenkorra.
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SZEMLE

VARGA ENDRE — VERES MIKLÓS

BÍRÓSÁGI LEVÉLTÁRAK, 1526—1869
Szerk.: Sashegyi Oszkár
A Magyar Országos Levéltár kiadványai I. Levéltári leltárak, 6.
(Akadémiai

Kiadó, Budapest, 1989. 473 o.)

A bírósági iratokat a történetírás so
káig alig-alig vélte hasznosíthatónak,
legföljebb egy-egy jogi aktus, peres íté
let kapcsán hivatkoztak rájuk. A fi
gyelem azóta fordult feléjük, amióta
a történetírás, túllépve hagyományos
érdeklődési területén, a társadalom
mindennapi életére is kíváncsi, s a kü
lönböző korok emberének világnézetét,
erkölcsi normáit, közösségi szokásait és
magatartását akarja megismerni. A bí
róság előtt elhangzott
vallomások
ugyanis nemegyszer aprólékos részle
tességgel tárják fel a vallomástevő vi
selkedését irányító, a közösség életét
szabályozó normákat, a hétköznapok
szokásvilágát, amelyek — ahogy ez az
ítéletekből kiviláglik — nem mindig
azonosak az egyház, vagy a világi elöl
járóságok törvényeivel. Ma már álta
lános a felismerés: elmúlt korok életét
legjobban a bírósági vallomások őr
zik.
Nyilvánvaló, hogy a szorosabban vett
hadtörténetre, a hadjáratok lefolyásá
ra, a hadvezetés és csaták megismeré
sére a bírósági iratok nem sok segítsé
get adnak. A hadvezérek, a tisztikar
egyes tagjainak életére, birtokügyeik,
pereskedéseik révén, már inkább szol
gáltathatnak adatokat. Ha viszont a
hadseregnek a társadalomban elfoglalt
helyét, a katonaság és a civil lakosság
viszonyát, esetleges ellentéteit, vagy
összeütközéseit vizsgálom, ha azt aka
rom tudni, hogy az ország népe magáé
nak érezte-e a hadsereget, segítőt, vagy
elnyomót látott-e benne, akkor a bí
rósági iratok elsőrendű forrássá vál
nak.
Az előttünk levő kötet a magyar bí

rósági levéltárak állagonkénti részletes
ismertetését nyújtja, a középkori ma
gyar királyság bukásától a modern pol
gári bírósági rendszer megteremtéséig,
1869-ig. A könyv szerzői, a magyar bí
rósági szervezet és perjog múltjának ki
tűnő ismerői, az 1973-ban elhunyt Var
ga Endre és az 1977-ben meghalt Ve
res Miklós. Utóbbi a tárnoki szék
történetének megírásával vált ismertté,
míg Varga Endre munkássága átfogta
a magyar bíróságok fejlődésének egé
szét. Megírta a magyar bírósági és per
jog történetét, monográfiában dolgoz
ta fel a Királyi Kúria történetét, fog
lalkozott a bányabírósággal, hatalmas
forráskiadványt adott közre az úriszé
kek működéséről, s alapos tanulmá
nyokban mutatta be az ügyvédi osz
tály hazai kialakulását, a jogszolgálta
tás II. József-kori átszervezését, hogy
kiterjedt munkásságából csak a legfon
tosabbakat említsük. A most tárgyalt
munkában ő dolgozta fel a kúriai és
a személynöki levéltár, a nádor és az
_ országbíró ítélőmestereinek, valamint
az erdélyi királyi táblának az anyagát,
míg Veres Miklós a tárnoki levéltá
rat, a kerületi táblák és a Bach-korszak
levéltárait.
A kötet nagy értéke, hogy a levéltári
iratok megismertetése előtt a szerzők
minden intézménynél részletesen bemu
tatják annak szervezetét, hatáskörét és
működését, személyzetük összetételét,
majd az egyes állagoknál az iratok
rendjét, a koronkint változó tárgyi ka
tegóriákat. Az ezt követő levéltári le
írások pedig nemcsak az iratok terje
delméről, elhelyezéséről, a kutatás mód
járól és lehetőségéről (mutatók alap-
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ján, egyenkénti végignézéssel stb.) tá
jékoztatnak, hanem kifinomult társa
dalomtörténeti érzékkel felhívják a fi
gyelmet a legfontosabb tárgyi csopor
tokra is.
Említsünk néhány példát. Számos
konkrét adat található a hadvezérek,
főtisztek (Savoyai Eugén, Heister Sieg
fried, Bercsényi Miklós stb.), valamint
a nemességből kikerült tisztikar tag
jainak életére, főleg a különböző bir
tokperek kapcsán. A Kúriára (Királyi
Tábla és Hétszemélyes Tábla) persze
már csak a fontosabb ügyek kerültek
fel, nem nemesek esetében pedig csu
pán a főbenjáró perek. A kerületi táb
lák és a Királyi Tábla kihallgatási jegy
zőkönyveiben, a mellékletekbe rakott
tanúvallomásokban azonban bőséges
anyag található a hadsereg és a civil
lakosság viszonyára. A katonai beszállásolások kapcsán elkövetett visszaélé
sek és erőszakosságok, a parasztságra
kirótt különböző beszolgáltatások, az
előfogatállítási kötelezettségek végre
hajtásakor
mindennapos
túlkapások
mindennél jobban mutatják a katona
ság és a lakosság, főleg a parasztság
viszonyát. Az 1716—18. évi, majd az
1789—90. évi török háború idején a pa
naszok megsokasodnak, ugyanakkor ép
pen az ilyen panaszokból keletkező pe
rek nagy részének lezáratlan volta mu
tatja, hogy a katonasággal szemben jog
orvoslatra alig-alig kerülhetett sor.
Külön csoportot képeznek a Magyar
országra hozott hadifoglyokkal kapcso
latos panaszok és perek. így az 1740es években, az osztrák örökösödési há
ború idején, majd 1809-ben a francia
háború hadifoglyai, akik a forradalmi

gondolat terjesztésével a bíróság sze
rint „nyugtalanságot keltenek" a la
kosság körében. 1809-ben a napóleoni
hadsereg Győr környékén elkóborolt
katonái időnkint nyomtalanul el-eltűnnek, hogy aztán a Dunából fogják ki
holttestüket. Érdekes egyébként, hogy
a francia hadvezetés, ha elfogta a tet
teseket, megbüntetésüket következete
sen átadta a magyar bíróságoknak.
Se vége, se hossza az újoncozást ki
játszó, a paraszti ellenállást tanúsító
pereknek, amelyekből kiderül, hogy a
lakosság mindenütt rejtegette a szökött
újoncokat, vagy katonákat, ahogy az is,
hogy a hadsereget az idegen elnyomó
hatalom eszközének tartották és gyű
lölték. A katonaság és a paraszti la
kosság közt a tetleges összeütközések
sem ritkák.
Az említett és más kérdésekben való
tájékozódást megkönnyítik a kötet mu
tatói, amelyeket Vargáné Vass Klára
készített. Bibliográfia sorolja fel a
tárgyra vonatkozó legfontosabb mun
kákat, s külön-külön névmutatók tá
jékoztatnak a bírósági tisztviselőkről,
a peres felekről és a vádlottakról (ezen
belül is külön csoportban a magyar ja
kobinus perben bíróság elé állítottakról), és nem utolsó sorban a peres ügyek
tárgyalásáról. Csak sajnálhatjuk, hogy
utóbbi katonai vonatkozásban nagyon
kevés eligazítást ad.
A Magyar Országos Levéltárban őr
zött bírósági levéltárak 1526—1869 kö
zött létrejött iratainak most közzétett
tudományos ismertető leltára lehetővé
teszi, hogy a széleskörű kutatás ebben
az anyagban is fellendüljön.
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Benda

Kálmán

ZVONIMIR GRBAŠIC — VELIMIR V U K S I C

DIE GROSSE ZEIT DER KAVALLERIE
(Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1989. 280 o.)

Rendkívül szép kiállítású, gazdagon
díszített és számos egykori képzőművé
szeti alkotás reprodukcióját is tartal
mazó lovasságtörténetet jelentetett meg
a közismert német kiadó. A régi hor
vátországi lovastiszti családból szárma
zó lótenyésztő és lovassági szakértő
szerzőpáros azt a célt tűzte maga elé,
hogy az állandó hadseregek beköszön
tének korától napjainkig végigkísérjék
a lovas fegyvernem történetét. Sajná
latos módon csupán teljesen történel
mietlen szövegegyvelegre futotta ere
jükből. Jól jelzi állításunk igazságát
már a kronológiai tagolás és a fejezet
cím-választás is. Az 1661—1700 közti
időszakot „Az uralkodó valamennyi ka
tonája", az 1700—1735 köztit „Hábo
rúk üres trónokért", az 1735—1763 köz
tit *„Űj hatalmak a színpadon", az
1775—1815 köztit „A forradalom kora",
az 1815—1865 köztit „Az új kor", végül
az 1865—1939 köztit „Az apokalipszis"
címmel jellemezték a szerzők.
A fejezetcímek nemcsak részben sem
mitmondóak, részben valótlan állítást
sugalmazóak, hanem még a tartalmat
sem fedik. Az első fejezetben, legjellem
zőbbként beállítva, a francia haderőbeli lovassági reformok bemutatásával
indítanak a szerzők, majd a lengyel fej
lődést emelik ki. Teszik ezt azért, hogy
„Osztrák-török háború 1683—1699" cí
mű alfejezetükben Bécs 1683-as fel
mentésétől kezdve egyoldalúan a len
gyel sikert emelhessék ki (24. skk. o.).
Csupán e háború tárgyalását követően
térnek rá „Az osztrákok" alcímmel a
Habsburg-birodalombéli fejlődésre. Itt
említik röviden egy füst alatt az irre
guláris lovaserőket jelentő „könnyű
horvát lovasságot és a magyar huszá
rokat" (27. o.). Miközben szó sem esik
arról, hogy a korábban tárgyalt lengyel
husarz-kötelékekkel szemben, amelyek
nehézlovasságaik voltak, a magyar hu
szárok mindig könnyűlovasként buk
kantak fel, így jellemzik ezeket: „Az
irreguláris magyar huszárezredek, ame
lyek létszáma nem egyszer elérte az
5000 főt, lándzsát viseltek, sőt nem egy

szer még számszeríjat is." A pongyola
fogalmazáson túl a hamis állítás sem
igényel bővebb kommentárt. Ugyanígy
az a további tényként közölt vád sem,
miszerint „ezek a huszárok a tatárok
hoz és a kozákokhoz hasonlóan tovább
ra is vadak és fegyelmezetlenek ma
radtak." Az első fejezetben még vázolt
török, svéd, brandenburgi és angol fej
lődés ugyanilyen felületes. A csúcspon
tot az jelenti, amikor a „Regiments of
Horse" magyarázataként azt adják meg,
hogy „ez a tiszta lovasezred" (36. o.),
nem tudván, hogy lovasezred megneve
zéssel mind általánosabban a könnyí
tett felszerelésű vértesezredeket illet
ték a kortársak.
Visszatérve még a huszáregységek
elterjedéséhez, még ebben az első feje
zetben foglalkoznak a szerzők a regu
lárissá válással. Ezt a magyar, a kozák,
a lengyel és az orosz területeken egy
aránt az oszmánellenes határmenti har
cokból vezetik le. Az egyetemes európai
elterjedésre azonban meg sem kísérel
nek magyarázatot találni, ezt csupán
tényként közlik (37. o.).
A második fejezetbe került át telje
sen logikátlanul a pfalzi örökösödési
háború története, majd itt tárgyalják
a spanyol örökösödési háborút és az
északi háborút, valamennyit leíró jel
leggel. A lovasság fejlődését ellenben az
egyes német-római birodalmi államok
kal kapcsolatosan villantják csak fel,
megmaradva a szervezési területen.
Váratlanul, a harmadik fejezetben
bukkan fel a magyarországi hadfejlő
dés, az ország három részre szakadásá
tól kezdve egészen a XVIII. század kö
zepéig nyomon követve. Ehhez csatla
kozik a „Magyarországi könnyűlovas
ság" című alfejezet. Mindkét rész rend
kívül tisztességes hangvétellel, a legú
jabb magyar hadtörténeti eredmények
figyelembevételével íródott meg, csak
üdvözölheti a magyar olvasó. Még an
nak is örvendeni kell, hogy a nemzet
közi szakirodalomban újra és újra fel
bukkanó „osztrák huszárok" kifejezés
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itt pontos magyarázattal együtt jelenik
meg: „azok a magyar lovasok, akik hű
séggel voltak a Habsburgok iránt és az
osztrák hadsereg regulális ezredeiben,
vagy magasrangú nemesek háborús
kontingenseiben szolgáltak" (81. o.). Ezt
követően tárgyalják a szerzők más had
erők magyar huszárkötelékeinek szer
vezéstörténetét is, és ezt is csak öröm
mel üdvözölheti a magyar olvasó. Csu
pán a torz névírásokat fájlalhatja, hi
szen a Rattzky névírásból (83. o.) még
következtetni
lehet,
hogy
Ráttky
Györgyről van szó, de a Czekeln néva
lakból (103. o.) már nehezen derülhet
ki, hogy Székely Mihályra gondoltak a
szerzők.
A rendkívül eklektikus felépítést tük
rözi az a körülmény is, hogy csupán a
negyedik fejezetben, az észak-amerikai
forradalmi haderővel kapcsolatosan ke
rül sor a lovasság tipologizálásának rö
vid felvázolására. Az amerikai szerve
zésnél említik a Pennsylvania Hussar
Company létét (129. o.), de e német
zsoldosoknál talán inkább említést ér
demelt volna a Pulasky-légió és annak
hősi halált halt vezénylő ezredese, az
önkéntes Kováts Mihály.

eseménytörténet-írás, hogy folytatóla
gosan tárgyalják még az amerikai pol
gárháborút és a krimi háborút is. Ez
utóbbit a történelem első állásháború
jaként jellemzik, anélkül, hogy állítá
suk bizonyítására kísérletet tennének.

A francia forradalmi és a napóleoni
háborúk koránál inkább újólag ese
ménytörténet-írásra
vállalkoztak
a
szerzők, mintsem fegyvernem-történet
írásra. Sőt a legjelentősebb események
csataleírásként bukkannak fel e könyv
lapjain és nem elemzési alapként.
Ez a felfogás folytatólagosan tükrö
ződik nagy fejezetekben, amely az
1812-es amerikai—angol, a későbbi
amerikai-indián és az 1846/48-as ame
rikai-mexikói háborút tárgyalja. A
szerzőket itt már annyira elragadta az

A két horvát szerző befejezésül még
függelékként, egy hetedik fejezetben,
ismerteti a lovasságnál tenyésztett alap
lótípusokat. Művükhöz a képek forrás
helyét tartalmazó mutató és szelektív
bibliográfia is csatlakozik.
A képanyag gazdagsága, a sok egybe
hordott ismeret miatt minden tartalmi
kifogás mellett is ajánljuk a lovasság
története iránt érdeklődők figyelmébe
ezt a legújabb kiadványt.

A záró történelmi fejezet a tűzerő
minden korábbinál erőteljesebb fejlődé
se és a lovasság szerepcsökkenése je
gyében fogalmazódott meg. Így, érthe
tően, a porosz-osztrák, a francia-porosz
háború elemzésével indítanak a szer
zők. Érthetetlenül viszont, a francia
gyarmati háborúk felidézésének érde
kében, visszanyúlnak egészen az 1830as évekig, sőt ugyanígy járnak el, ami
kor az újvilágbéli és az indiai, afrikai
háborúkat sem akarják elhagyni, egy
fajta — rosszul értelmezett — teljesség
re törekedve. E logikátlanul beillesz
tett rész után elemzik újra a géppuska
és a gyorstüzelő löveg megjelenésének
hatását, a ló szállítóeszközzé degradáló
dását a huszadik századi háborúk pél
dáján. Természetszerűleg ennél az első
világháború foglalja el a túlnyomó he
lyet, ám a zárókép e műben is a lengyel
dzsidások 1939-es rohama a német
harckocsioszlopok ellen.
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Zachar József

ERNST WURMBRAND

EIN LEBEN FÜR ALT-ÖSTERREICH
(Karl Ueberreuter Verlag, Wien, 1988. 383 o.)

A szépirodalomkedvelő magyar olva
só elképzeléseit az 1848—1849 utáni év
tizedek osztrák katonatisztjeiről a szá
zadforduló prózája alakította, formál
ta. Elszegényedett, de gőgös arisztok
raták, kötözködő párbajhősök, kávéhá
zi krakélerek, kisvárosi szoknyavadá
szok, nem ritkán teli elvakult német
nacionalizmussal. S bizonyára még so
rolni lehetne az írói jellemzéseket.
Mindezzel a kortársi leírással szemben
kevés az olyan, a szélesebb olvasókö
zönség számára hozzáférhető informá
ció, ami a személyes emlékek, önéletírá
sok tükrében tárja elénk e jelentős tár
sadalmi réteg gondolkodását, belső el
lentmondásait, problémáit. Bizonyára
nem kis szerepe van ebben annak, hogy
a tisztikar tagjai — különösen a beosz
tott tisztek — szívesebben forgatták a
kardot, mint a tollat és ritkán jutot
tak el emlékeik papírra vetéséig.
A kevés kivétel közé tartozott e te
kintetben Ernst Wurmbrand-Stuppach
gróf (1838—1917), aki szemmel látha
tóan otthon volt mind az írás, mind a
vívás tudományában. Wurmbrand sze
mélye azonban más miatt is érdekesebb
számunkra több ezer hasonló tiszttár
sáénál. A Bécsújhely mellett birtokos
grófi család elsőszülöttei udvari tiszt
ségeket viseltek, birtokaikon gazdál
kodtak, a többi fiú a katonai pályát
választotta, a leányok igyekeztek jól
férjhez menni. Katonatiszt volt Ernst
Wurmbrand édesapja is, akit a szol
gálat sodort a marosvásárhelyi hely
őrségbe. Itt vette feleségül Teleki Fe
renc gróf leányát, Rózát és a sáromberki Teleki kastélyban született a memo
áríró maga is. Első gyermekkori emlé
kei így kötődtek Erdélyhez, majd Ma
gyarországhoz. 1848/1849 forradalmi hó
napjait Sáromberken, Kolozsváron, a
Miskolc melletti zsolcai Vay-kastélyban, s végül Pesten élte át. Tízéves
kora ellenére meglepően sok friss és
életszerű emlékkel. Tény azonban, hogy
sem a rokoni szálak (melyeket 1869ben Vrabély Stefániával, Vrabély po
zsonyi postaigazgató leányával, kötött
házassága tovább erősített), sem a

gyermekkori benyomások, sem a ma
gyarországi városokban eltöltött szol
gálati évei nem hozták őt közelebb a
magyarsághoz. Ez különösen akkor
szembeötlő, ha azokat a sorokat olvas
suk könyvében, ahol anyja második
férjéhez, a porosz Solms-Baruth gróf
hoz s annak családjához való érzelmi
kötődéséről számol be.
Történeti értékét tekintve két téma
kör emelhető ki a napi események pár
beszédekkel tűzdelt leírásába bonyolódó
munkából. Az egyik a császári had
sereg tisztikarának életmódjára, belső
szolgálati viszonyaira, a másik a fe
szültségekkel teli 1850-es években az
itáliai Habsburg tartományokban eltöl
tött szolgálatra való emlékezés.
Wurmbrand meglehetősen hányatott
katonai karriert futott be. A bécsújhe
lyi akadémiáról, ahol 1849 őszén kezd
te tanulmányait, néhány év után több
társával együtt eltávolították, mert
nyíltan szembeszálltak az embertelen
bánásmóddal. Ekkor kadétként a 39.
Dom Miguel gyalogezrednél folytatta
pályáját Innsbruckban. Noha a szolgá
lat ellátásában példamutató fegyelme
zettséggel teljesítette feladatait, arisz
tokrata fensőbbsége gyakorta sodorta
konfliktusba elöljáróival és a polgári
lakossággal. Miközben bőségesen ír
ezekről a személyes ügyekről, bepil
lantást nyerhetünk a társasági élet, a
tisztikaron belül a kasztosodás, a kicsi
nyes bosszúállások világába. Ezek kö
vetkezménye is volt, hogy. személyi
lapján mind több fegyelmi büntetés
sorakozott, melyeket a kiterjedt előkelő
rokoni kapcsolatok, az ismeretségi kör
sem tudtak mindig ellensúlyozni. A 39.
gyalogezredtől a 2. utászzászlóaljhoz,
majd a 62. gyalogezredhez került, s
egyik nagybátyja segítségével végül a
32. „Estei Ferenc Ferdinánd főherceg"
gyalogezrednél nevezték ki hadnagynak
1858-ban.
A 32. és 62. ezredek Itáliában állo
másoztak, így 1856-tól szolgálata itt
folytatódott. Éppen akkor, amikor az
olasz függetlenségi törekvések felerő-
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södtek. Megvetéssel vegyes értetlenség
gel szemlélte az olaszok mozgalmát és
„értékelésre" méltónak csupán az olasz
nők érzelmeit találta. Saját átélésében
beszámol az osztrák-olasz-francia há
borúról, a magentai ütközetről, a solferinói csatáról. Magentánál magyar le
génysége élén személyes bátorságáról
tett bizonyságot s ezért kitüntetést és
előléptetést kapott. Az ütközet után
azonban alig egy esztendővel egy olasz
polgár életveszélyes bántalmazása miatt
a hadbíróság megfosztotta rangjától és
fogságra ítélte. A mélypontról ismét a
rokonság, nagybátyja segítsége emelte
fel. 1862-ben hadnagyként került a lo
vassághoz, ahova egyébként régóta vá
gyakozott. A VIII. „Károly porosz her
ceg" vértesezrednél Cegléden töltött el
három esztendőt. Röviddel az osztrák
porosz háború előtt lépett elő főhad
naggyá, s már ekként vezényelte kato
náit a königgrätzi ütközetben, ahol egy
összecsapásban hétszer
megsebesült,
és sebesülten fogságba esett. Sebei kö
zül három igen súlyos volt, így gyógyu
lása hosszú időt vett igénybe. Szolgá
latba való visszaaérését követően Győr
ben, Pápán és Nezsiderben állomáso
zott, majd házassági szándéka miatt,

mint invalidus, kérte nyugdíjazását. 31
évesen vált meg a hadseregtől és kezd
te elölről — nem kis nehézségek köze
pette — életét. Többszöri próbálkozás
után, miközben anyagilag tönkrement,
tisztviselő lett az osztrák földműve
lésügyi minisztériumban, majd az alsó
ausztriai helytartóságnál. Az önéletírás
lényegében házasságával és polgári el
helyezkedésének leírásával ér véget.
A kötethez csatolt életrajzi adatok
ból tudjuk, hogy 1882-ben kapitány
ként reaktiválták a testőrségnél, s 1906ig tartó szolgálata alatt az őrnagyi, il
letve testőrőrmesteri rangig emelkedett.
Kora ellenére 1915-ben ismét uralko
dója rendelkezésére bocsátotta magát
és szolgálatot vállalt az 5. hadsereg tör
zsénél. 1917 áprilisában súlyos betegen,
ezredesi rangban, a Lipót rend lovag
keresztjének tulajdonosaként hunyt el
Bécsben.
A Kari Ueberreuter kiadónál, „Az
idők tanúi" sorozatban megjelent kö
tetet Lorenz Mikoletzky az Osztrák Ál
lami Levéltár főmunkatársa gondozta
s látta el a történeti háttér-eseményeket
felvázoló bevezetővel.
Gecsényi Lajos

MÁTRAY GÁBOR

TÖREDÉK JEGYEZMÉNYEK MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL
1848 49-BEN
összeállította, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt
és a jegyzeteket írta Fülep Katalin
(Szépirodalmi

Könyvkiadó,

1848—49 története igen gazdag em
lékiratokban és különböző színvonalú
feldolgozásokban. Jóval kevesebb azon
ban az okmánykiadás, bár az utóbbi
években ezen a területen is jelentősen
javult a helyzet. A korszakkal foglalko
zó történész talán még ennél is jobban
sajnálja a kortársi naplók hiányát. Az
események szereplői közül viszonylag
kevesen vezettek naplót, s e naplók
„fennmaradási aránya" nem a legjobb.

Budapest, 1989. 392 o.)

A politikusok viszonylag kis, a kato
nák meglehetősen nagy számban hagy
tak hátra naplót, ez utóbbiak többsége
azonban mindmáig kiadatlan. A nap
lóknak marad még egy harmadik cso
portja, ez a polgárnaplóké. Némi egy
szerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy az
első két csoport tagjai formálták az ese
ményeket, ez utóbbi csoport tagjai pe
dig csak elszenvedték azokat. Ezeknek
a polgárnaplóknak azonban az első két
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típussal szemben van egy óriási eré
nyük: nem a kor történetének, hanem a
kor hangulatának megörökítői. Ezekből
a polgárnaplókból is megrajzolható a
korabeli Magyarország egyfajta politi
kai térképe. Ezekben a naplókban ál
talában kevesebb a honfiúi felbuzdu
lás és lelkesedés, kisebb a rálátás az
eseményekre; több a panasz a háború
okozta problémákra, az átvonuló csa
patok kihágásaira, kevesebb a tényleges
információ és több az ál- és félhír.
Ebbe a harmadik csoportba tartozik
Mátray (Rothkrepf) Gábor nemrég
megjelent naplója is. A szerző, mint ezt
a sajtó alá rendező által írott bevezető
tanulmányból kiderül, egyike a re
formkorban indult nemzedék polihisz
tor tagjainak, „volt komponista, fordító,
nevelő, lapszerkesztő, színházi kritikus,
történész és tudományos szakíró." Pá
lyája kezdetén a Széchenyi-családnál
volt nevelő, majd a „Regélő és Hon
művész" c. lap szerkesztőjeként dolgo
zott. 1837-től a Nemzeti Színház zenei
igazgatója volt, 1846-ban pedig kine
vezték a Nemzeti Múzeumban „nemze
ti könyvtárőrré." így érte őt 1848—49
is. A szabadságharc leverése után több
ször is igazoló bizottság elé állították.
Az önkényuralom időszakában is fá
radhatatlanul dolgozott a könyvtár gya
rapításán, emellett igen jelentős zene
történeti és zeneszerzői munkásságot
fejtett ki. 1875-ben bekövetkezett halá
lakor óriási életművet hagyott hátra.
Most közzétett naplója sajátos írás
mű. Nagyobbrészt erősen magyarpárti
szellemben íródott. Mátray valószínűleg
tartott attól, hogy írása a es. kir. ható
ságok kezébe kerül, ezért a cs. kir. csa
patok győzelme után a napló elejére
egy viszonylag hosszú passzust iktatott.
Ez az „Általános jegyzemények 1848/
49-re" c. rész egyáltalán nem tükrözi
Mátray nézeteit. Célja az volt, hogy ha
a napló a cs. kir. hatóságok kezébe ke
rülne, ezek az első oldalak elaltassák
azok gyanakvását. Ezért nyilatkozik a
szerző olyan megvetéssel a magyaror
szági protestánsok szerepéről és vélel
mezett túlsúlyáról a forradalomban;
ezért minősíti a kormánybiztosok több
ségét úgy, hogy azok „kalandorok, tömlöcökből kiszabadultak,
eladósultak,
szegények, nyilvános tiszteletlenségben
állók, csalók, nagyszájúak, kicsapon
gok, fellengzők, k i r ú g o k . . . " A naplót
ezt követően az „1848-ki jegyzemé
nyek" c. szakasz folytatja. A szerző

azonban ezt is 1849 januárjában írhat
ta, mert a decemberi dátumokra utaló
bejegyzéseinek mindegyike hírlapi tu
dósításokon alapul. Erre utal az a de
cember 30-i bejegyzés is ami szerint az
eddig történtek „részint hírlapok-, ré
szint plakátokból kiegészítendők." A
naplóban a továbbiakban is elő-előfordulnak még utólagos betoldások. Maga
a napló 1849. január l-jén kezdődik. Az
1848. december 31-i bejegyzésnél ugyan
is még olvasható egy 1849. január 12-i
beszélgetésre történő utalás is; január
l-jén viszont Mátray már így ír: „Ma
csak a Pesther Zeitung és estve a Martius 15-ke jelent meg." A sajtó alá ren
dezendő ezeket az utólagos betoldásokat
nem regisztrálta, holott meglehetősen
egyértelműek. Így pl. a február 9-i és
10-i bejegyzés között olvashatjuk a kö
vetkezőket: „Februarius 9—10-ke kö
zött éjjel Schlik tábornok éjjeli 1 óra
kor elhagyta seregével Kassát és más
nap Görgey és Klapka seregei elfoglal
ták." Ugyanilyen utólagos bejegyzést
találunk a február 13-i bejegyzésnél az
aznap letartóztatott Nagy József feb
ruár 19-i kieresztéséről. Február 23-án
a szerző egy német folyóirat február
28-i vagy március 1-jei számára hivat
kozik. Március 15-én előreutal április
5-i bejegyzésre a Losoncon történtek
ről.
A napló másik érdekessége, hogy tele
van különböző események megelőlege
zésével. Ezek többsége hadiesemények
re vonatkozik, s valószínűleg abból a jó
zan civil megfontolásból táplálkozott,
hogy ha egy hadsereg elindul egy olyan
irányba, ahol egy másik hadsereg talál
ható, vagy vélhetőleg található, akkor
azok előbb-utóbb meg fognak ütközni.
Ugyancsak érdemes
utánagondolni
annak, hogy egyes híreknek milyen valóságmagva van. Január 5-én betoldás
ként olvashatjuk, hogy Vetter „dicsért
tábornokunk utóbbi napok közben, több
más tisztjeinkkel együtt letették hiva
talukat". Az utalás részben Görgei fel
dunai hadteste tisztikarának tömeges,
január 3—4-i lemondására utal, rész
ben pedig arra, hogy Vetter december
végén ném volt hajlandó átvenni a du
nántúli magyar seregek vezérletét. Ja
nuár 8-án Görgei lemondásának híré
ről tudósít, ami talán a váci nyilatko
zat hírén alapul. Január 12-én azt a
hírt jegyzi fel, hogy „Görgey Komárom
és Bécs felé akar vonulni". A Bécsi irá
nyába támadás szándékát maga Gör
gei terjesztette seregéről, hogy ezáltal
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Windisch-Grätzet visszatartsa a Tisza
vonal elleni támadástól. Január 19-én
arról tudósít, hogy „Mészáros letévén
a vezérséget, azt egy lengyel vezérnek
adá át"; a hírben nyilvánvalóan Mé
száros tényleges lemondásának és Dembinski érkezésének híre olvad össze.
Január 20-án arról tudósít, hogy „Kiss
Ernő, ki magát a temesvári comiténak
megadni akará, Damianics által agyon
lövetett (!?)"; a hír itt nyilván Kiss Er
nőnek a január 3-i pancsovai vereség
után Damjanich aktív közreműködésé
vel történt leváltására utal. Január 22én ismét egy kérdőjeles hírt olvasha
tunk. „Görgey magyar fővezérről mon
dák, hogy Őfelségéhez ment volna egye
nesen, hogy neki magát és seregét meg
adja, miután Windisch-Grätzcel és em
bereivel alkudozásba egyezkedni nem
akar." A hírben — véleményem sze
rint — keveredik Görgei Bécs ellen vo
nulásának tudatosan terjesztett híre a
váci nyilatkozat negyedik pontjának
meglehetősen kifacsart
változatával.
Ezt megerősíti az a január 30-i hír,
amely szerint Görgei „mivel seregét a
császáriaknak alávetni akará, a Hon
védelmi Bizottmány által törvényenkí
vülinek hirdettetett". Ez az utalás va
lószínűleg a váci nyilatkozat 3—4. pont
jaira vonatkozik. Január 30-án közli
a naplóíró Nyáry Pál elfogatásának hí
rét: „minthogy az országos ülésben ki
kelt Kossuth ámítgatásai ellen és javaslá, hogy adják meg magukat a csá
száriaknak". Az utalás itt a január 12—
13-i országgyűlési zárt és nyílt ülések
re vonatkozik, amelyeken Kossuth és
Nyáry valóban vitába keveredtek a harc
további célja tekintetében. Itt érdemes
megjegyezni, hogy az ekkortájt Deb
recenben tartózkodó Petőfi szintén eb
ben a szélsőséges formában jegyzi fel
Nyáry felszólalásának tartalmát a His
tóriai jegyzetekben. Február 6-án Mátray feljegyzi, hogy Perczel és Mészá
ros „a rácok elleni sereg vezérlését vál
lalták el". A hír eredete valószínűleg az,
hogy Mészáros január közepén hagyta
oda a felső-tiszai, Perczel pedig január
végén a közép-tiszai hadtestet. Február
24-én azt olvashatjuk, hogy „Görgeyről ismét beszélik, hogy lemondott hi
vataláról, mások tagadják", A hír va
lószínűleg Görgei február 14-i, Dembinski kinevezését tudató napiparan
csának torz tükröződése. Március 6-án
Mátray azt a szóbeszédet jegyzi fel,
hogy „Debrecenből Madarász László és
Csernátoni elűzetett". Madarászt feb
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ruár közepén kezdték el szorongatni az
országgyűlésen a rendőri hivatal túl
zottan magas költségvetése miatt; Csernátonit pedig maga Kossuth mondatta
le az OHB elnöki titkárságáról, mivel
Csernátoni lapjában, a Marczius Tizen
ötödikében kíméletlenül támadta Mé
száros Lázár hadügyminisztert. Ugyan
ezen a napon jegyzi fel Mátray a ma
gyar tábornoki kar névsorát; a 22 név
közül 8 lengyel (köztük Klapka is!),
egy-egy francia, spanyol, ill. angol. A
meglehetősen furcsa névsor a es. kir.
propaganda hatását tükrözi, amelynek
célja az volt, hogy eltúlozza a külföl
diek, különösen a lengyelek részvéte
lét a magyar szabadságharcban. Ápri
lis 15-én azt olvashatjuk, hogy „Bem
tábornok, mondják, Baján van, és vár
ják a Pest-Buda körül levő magyar se
regekhez"; május 8-án pedig már ér
kezésének hírét is feljegyzi Mátray. Itt
valószínűleg annak a magyar hadmű
veleti tervnek a híre tükröződik, amely
szerint Bemnek Erdély, a Bánság és
a Bácska megtisztítása után a Duna
jobb partján fel kellett volna vonulnia,
és átvennie a magyar fősereg parancs
nokságát. Május 21-én Mátray is fel
jegyzi azt a szóbeszédet, hogy a budai
vár bevételénél az olaszok segítettek
volna a honvédeknek; mint tudjuk, ez
a hír alaptalan volt. Június 28-án ar
ról a hírről számol be, hogy „Görgey
leteszi a fővezérséget és Bemnek ada
tik". A hírnek ezúttal is valós alapja
van; Görgei a június 26-i miniszter
tanácson maga mondta, hogy kész a
fővezérséget Bemnek átadni. Július 26án a naplóíró szóbeszédként említi,
hogy „az orosz sereget Hatvannál Dembinski megverte; hogy az angol király
2-ik fia számára a magyar korona el
fogadtatott; hogy Szegeden egy piacát
jelent volna meg a kormányzó aláírá
sával, melyen nincs egyéb, mint e sza
vak: a haza meg van mentve". Az el
ső hír valószínűleg a július 20-i turai
ütközetre utal; a második talán a
Leuchtenberg hercegre vonatkozó re
mények torz tükröződése; a harmadik
viszont utalhat Kossuth híres szegedi
beszédére, amely szerint Európa sza
badsága Szegedről sugárzand ki. Au
gusztus 16-án Mátray azt a hírt jegy
zi fel, hogy Kossuth „folyó hónap 12kén meghalt (de azelőtt már lemondott
hivataláról), hol? nem tudatik. Mond
ják, hogy mind rajta, mind Szemerén
néhány nappal azelőtt őrültség jelei
mutatkoztak". A Kossuth halálára vo-
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natkozó hír valószínűleg" Kossuth azon
kijelentésén alapul, hogy a fegyverle
tétel esetén főbe lövi magát; a Szemere
őrültségére vonatkozó kijelentés vi
szont Szemere augusztus 3-i kiáltvá
nyán alapulhat, amely szerint a hát
rahagyott ellenséges seregek csupán a
nép ordító hangjára le fogják tenni
fegyverüket. Augusztus 21-én Mátray is
feljegyzi azt a szóbeszédet, ami egyéb
ként a magyar hadseregben is elterjedt,
hogy akik „az orosz seregnél szolgálni
akarnak, rangjokat megtartva alkal
maztatni fognak". „Vérmesebb patrió
ták" szóbeszédére hivatkozva augusztus
29-én arról olvashatunk, hogy „az orosz
cár Bécsbe megy, és kívánni fogja, hogy
Magyarország az ő protekciója alá he
lyeztessék, és neki az ausztriai tartozá
sok visszafizettessenek". A hírnek né
mi alapja volt, hiszen mind Miklós cár,
mind Paszkevics amnesztiát javasolt a
császárnak és a cár valóban Bécsbe
küldte fiát, Konstantin nagyherceget,
hogy a magyar tábornokoknak kegyel
met eszközöljön ki. Október 16-án Görgeiről jegyzi fel azt a szóbeszédet, hogy
„Görgey oly szavakat ejtett, ( . . . ) me
lyek szerint már akkor oly szándékkal
ment volna el Komáromból, hogy ma
gát az oroszoknak meg fogja adni". Ez
a szóbeszéd pedig nyilvánvalóan Görgei június 30-i, Kossuthnak írott le
velén alapul, amely szerint „ha ma tud
nék arról meggyőződni, arról, hogy a
nép jobban fogná magát érezni, én len
nék az első, ki a fegyvert letenném".
Az ilyen torz formában terjedő hí
rek mellett időnként egészen pontos
információkat is olvashatunk a nap
lóban. Így január 19-én Pulszky Ferenc
Magyarországról való kiszökésének hí
rét; február 15-én azt, hogy milyen ér
dektelenséggel fogadta a Zólyom me
gyei szlovák lakosság Stúrt és Hurbant;
s ezt megerősítik pl. Zipser András Keresztély naplójegyzetei is. Február 17és a Windisch-Grätz és Jellačič közötti
feszültségekről tudósít a szerző, 20-án
pedig Schlik lovagias magatartásáról.
Március 20-án feljegyzi, hogy a szol
noki csata után a magyarok visszaküld
ték a es. kir. hadipénztárt; amiből anynyi kétségkívül igaz, hogy Damjanich
az osztrák tisztek személyes tárgyait és
pénzét valóban visszaküldte az ellen
ségnek. Április 4-én arról ír, hogy „a
császári katonaság ismét Gyöngyös fe
lé vonul, és már Windisch-Grätz her
ceg ( . . . ) Hatvanba tette át főhadiszál
lását Gödöllőről"; ami egyértelműen

utal a cs. kir. fővezér azon tervére,
hogy Hatvannál akarta megverni a ma
gyar fősereget. Április 17-én arról tu
dósít, hogy Jellačič és Schlik „Horvát
országba küldetnek, minthogy a ma
gyar sereg egy része Zágráb és Fiume
felé készül betörni". Mint tudjuk Jella
čič valóban dél felé hagyta el a fővá
rost, ha nem is Horvátország, hanem
Szlavónia irányába. Augusztus 22-én
feljegyzi, hogy „az Alföldön még tar
tózkodott magyar ministereket (tehát
Vukovics, Horváth, Csányit) a császári
sereg elfogta". Az információ ugyan
nem volt pontos, de Aulichon és Duscheken kívül valóban ez a három mi
niszter tartózkodott még az országban.
Hosszan folytathatnánk még a fel
sorolást, de talán már az eddigiekből
is kiderült, hogy micsoda kincsesbá
nya ez a napló a korszak kutatói szá
mára. Annál is inkább, mert az ország
lakossága nagyobbrészt ilyen források
ból szerezte be ismereteit az esemé
nyekről. Mátray ugyan szorgalmasan
böngészte a Pesten és a cs. kir. csa
patok által megszállt területeken meg
jelenő újságokat, de pl. február 13-án
megjegyzi, hogy „én debreceni nyom
tatványokat, hírlapokat vagy bármilynemű irományokat mai napig sem lát
tam". Ez pedig arra utal, hogy a cs. kir.
hatóságok viszonylag tisztesen el tudták
zárni a magyarok kezében levő területe
ket a külvilágtól. Mindebből az is meg
magyarázható, hogy miért olyan eltérő
a hírek terjedési sebessége. Puchner
január 21-i Bem felett aratott győzel
méről Mátray csak február 22-én ér
tesül egy hirdetményből. Nagyszeben
március 13-i bevételének híréről is
csak március 28-án értesül. Még Sze
mere május 2-i republikánus kormány
programjáról is csak május 6-án tudó
sít. Az újszegedi lőporraktár július 28-i
felrobbanásának hírét is csak augusztus
5-én jegyzi fel Mátray. Ugyanakkor a
február 24-i pétervásári és cibakházi,
a február 26—27-i kápolnai, a már
cius 5-i szolnoki ütközetről viszonylag
hamar tudósít. A tavaszi hadjárat csa
táinak híre általában l->-2 nap múlva
tűnik fel a naplóban, a komáromi har
cokról pedig szinte a csata napján tu
dósít a szerző. Perczel Mór május 22—
26. közötti Titel elleni támadásainak
hírét összevont formában május 31-én
jegyzi fel.
Az ilyen hírek mellett természetesen
vannak állandóan ismétlődő álhírek is.
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Ilyen pl. az, hogy valahol nagyon meg
verték a es. kir. csapatokat (ez a hír
különösen január első felében terjedt
el). Ilyen hír az is, hogy Bécs ismét
felkelt; igaz, július 17-én a szerző ezt
már azzal a kommentárral jegyzi fel,
hogy „már annyiszor nem volt igaz!"
Ugyanígy feltűnik a naplóban Görgei
árulásának legendája, illetve az a kacsa,
hogy Ferenc József alkudozni akar a
magyarokkal.
Mátray viszonylag ritkán nyilvánít
egyéni véleményt. Ebből a kevéske
ilyen megnyilvánulásból azonban az de
rül ki, hogy a szerző szívvel-lélekkel
magyar érzelmű, de ugyanakkor a mér
sékelt irány híve. A trónfosztás hírét
véve megjegyzi: „Vajha ez nagyobb ve
szélyt ne hozzon kedves hazánkra !" Jú
lius 21-én az országgyűlési követekre
és honvédekre váró megtorlásról érte
sülve felsóhajt: „Legyen ég irgalmas
boldogtalan honfiainknak!" Szeptember
11-én a komáromi várőrség ellenállási
szándékát úgy kommentálja, hogy az
„a boldogtalan háborúskodást folytatni
akarván, az általános béke helyreál
lását, isten tudja még meddig fogja
gátolni". Mátray magyar érzelmeit jel
zi az a felháborodás is, amivel a stá
jerek és csehek magyarországi hiva
talvállalását fogadja: „Eszerint tehát
nem magyarországiak viselendik hazai
hivatalainkat". Ez pedig jól mutatja,
hogy Mátray igazi hungarusnak érezte
magát.
A napló vitathatatlan tartalmi érté
keivel azonban egyáltalán nem áll
arányban a sajtó alá rendezés módja.
A sajtó alá rendező igen jeles művelő
déstörténeti ismeretekkel rendelkezik,
de a kor általános politikai és hadtör
ténetében nem tűnik járatosnak. így
a jegyzetanyag azon része, amely egyes
épületekre, lapokra vonatkozik, alapos;
ugyanakkor amint kikerül ebből a kör
ből, elemi tévedések nagy számát pro
dukálja. Emellett az olvasó jónéhány
esetben hiányol egy-egy jegyzetet is.
Tévedés ne essék, nem azt kívántuk
volna a sajtó alá rendezőtől, hogy a
naplóban szereplő kb. 1500 hír minde
gyikét magyarázza meg, hiszen akkor
a jegyzetanyag kb. háromszorosa lenne
a kötetnek. De pl. december 31-én Mát
ray említi egy országgyűlési követ elfogatását; az illetőről nincs jegyzet, ho
lott tudjuk, hogy Kund Vincéről van
szó. Január 8-án Stoffer József nádori
irodaigazgató elbeszélésében szó van
egy Nyáry és Madarász által kicsikart

hitelesítésről „István főherceg levele fe
lől". Jegyzet sehol, holott világos az
utalás István nádor híres 1848. március
23-i, az uralkodóhoz intézett emlékira
tára, amelynek fogalmazványát a ná
dor hátrahagyott iratai között az OHB
által kirendelt bizottság 1848 decembe
rében megtalálta. Ezt az előterjesztést
aztán propagandisztikus célból, az ural
kodóház árulását bizonyítandó, közzé
is tették. Január 9-én a Kőszegen
agyonvert horvát foglyokról van szó,
de az eseményt a sajtó alá rendező
nem kommentálja, holott tudjuk, hogy
1848. október 12-én történt. A február
8-i bejegyzésnél szerepel gróf Franz
Montecuccoli (1801—1872) elfogatásának híre, de a jegyzet arról, hogy ez
február l-jén történt, hiányzik. Nincs
jegyzet az április 20-án említett Schlik
gőzösről sem; mint tudjuk, ez a magyar
Mészáros hadigőzös volt, amely az
osztrákok kezébe került, és Schlikre
keresztelték át. A július 12-i bejegy
zésnél említi Mátray a császár ezredé
nek egyik zászlóalját, de az ezred szá
mának azonosítása ezúttal hiányzik, ho
lott itt az 1. es. kir. gyalogezred vala
melyik Landwehr-zászlóaljáról van szó.
A fennmaradó jegyzetanyagban is vi
szonylag sok a hiba, vagy a szöveghez
képest többletinformációt nem adó
megfogalmazás. Így pl. a Pest által ki
állított • 804 csatárt nem beosztották a
14. zászlóaljba, hanem ők voltak a 14.
zászlóalj (277. o.). A gránátosról nem
elég annyit mondani, hogy gyalogsági
fegyvernem, annál is inkább, mert ma
ga a gyalogság fegyvernem; a gránátos
legfeljebb csapatnem ezen belül. A Ra
dical Kör csapatjárói nem elég annyit
írni, hogy „A Radical Kör is állított
ki csapatot", mert ebből az olvasó nem
tud meg semmit (278. o.). A Mészárosút nem a Budaörsi út csupán, hanem
a Buda—Győr közötti út (283. o.). A
es. kir. 16. Zanini gyalogezrednek nem
két százada, hanem két zászlóalja har
colt a honvédsereg oldalán (284. o.). Az
első orosz intervenció során nem 2000,
hanem 7000 orosz érkezett Erdélybe
(289. o.). Az egy divízió Hardegg-vasas
nem egy hadosztályt, hanem egy osz
tályt (két századot) jelent. Az ezred
száma (7.) itt is hiányzik és a névírás
(Hardegh) is téves. Az itt említett Ká
roly hercegi gyalogság nem a es. kir.
52. (Ferenc Károly), hanem a cs. kir.
3. (Károly főherceg) gyalogezred két
zászlóalját jelöli (293. o.). A cs. kir. 9.
(Miklós) huszárezred nyolc százada az
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egész ezredet jelenti (295. o.). A es. kir.
39. (Dom, és nem Don Miguel)
gyalogezred három zászlóalja szintén
az egész ezredet jelenti (296. o.). Kos
suth május l-jén nem nevezte ki had
ügyminiszterré Mészárost, csupán fel
kérte őt a trónfosztás után a hadügy
minisztérium ideiglenes igazgatására
(298. o.). A 301. oldalon említett három
század budapesti keresztes nem a tiszai
hadsereg június 17-i, hanem július 17-i
hadrendjében szerepel; annál is inkább,
mert június 17-én még nem volt tiszai
hadsereg. Stuller Ferenc 1849-ben nem
pénzügyminisztériumi,
hanem
kor
mányzóelnöki titkár volt (uo.). A cs.
kir. 10. (Vilmos) huszárezred említésé
nél megint hiányzik az ezredszám. A
cs. kir. 34. (Porosz herceg) gyalogezred
nek nem „három alakulata", hanem há
rom zászlóalja csatlakozott a honvéd
sereghez (302. o.). A szómagyarázatok
nál téves a cheveaux-légers írása; hi
ányzik az „x". A manifesztum szoro
san véve nem kiáltvány, hanem ural
kodói kézirat. Hiányzik a „minen" (ak
na) magyarázata. A proklamáció elsőd
leges jelentése nyilatkozat. A remor
queur nem egyszerűen gőzhajó, hanem
vontató. A svadron (escadron) vagy lo
vasszakasz, vagy lovasszázad (az utób
bi), de semmi esetre sem mindkettő.
A névmutató sincs hibák nélkül. Bat
thyány Kázmér nem lehetett szeptem
bertől délvidéki kormánybiztos, mivel
csak 1849 februárjában nevezték ki az
zá. Ugyanígy nem Szenttamás szeptem
beri, hanem áprilisi ostromában vett
részt. A keresztnév nélkül említett
Batthyány ez esetben Batthyány Lász
ló (1827—1851), a 9. huszárezred fő
hadnagya, Görgei parancsőrtisztje. Bohusné életrajzában téves az a megjegy
zés, hogy az ő világosi kastélyában írta
alá Görgei a fegyverletételi megállapo
dást az oroszokkal, mivel a fegyverle
tételről nem született írásbeli megálla
podás. Érthetetlen, hogy Konstantin
orosz nagyherceg miért a C betűnél sze
repel. Damjanich soha nem volt ideig
lenes hadügyminiszter, csupán kinevez
ték volna azzá, ha el nem töri a lábát.
Dembinski utolsó beosztása nem a
honvédsereg vezérkari főnöki tisztje,
hanem a fősereg parancsnoksága volt.
A 325. oldalon említett Dézsán kereszt
neve Ákos. Esterházy István soha nem
volt az OHB tagja; az OHB-tag Ester
házy keresztneve Mihály. Giron alaku
latát nem Giron-légiónak, hanem német

légiónak hívták. -Guyonnál tökéletesen
érthetetlen, hogy a névmagyarázat mi
ért a Gijon alaknál szerepel. Hajnik
ü
á l soha nem volt kormánybiztos a fő
városban, hiszen az Irányi Dániel volt.
Hrabovszky János nem péterváradi fő
parancsnok, hanem főhadparancsnok
volt. Jablonowski keresztneve nem
Kari, hanem Felix. Mauks Bernát 1839ben nem lehetett a Freiheitsbote szer
kesztője, mivel ez a lap csak 1849 jú
liusában Szegeden indult meg. Móga
nem Pest parancsnoka volt, hanem pes
ti hadosztályparancsnok. A Bihar me
gyei illetőségű Nagy József teljes neve
Szárazberky Nagy József (1800—1878),
s a szabadságharc alatt képviselő, illet
ve kormánybiztos volt. Nyáry N. va
lószínűleg azonos Nyáry Lajossal. Ottinger nem 1849 elején jelentkezett
Windisch-Grätznél, hiszen már 1848 au
gusztusában átszökött Jellaciéhoz, és
annak seregében harcolta végig az őszi
és téli hadjáratot. Görgei nem Paszkevics, hanem Rüdiger előtt tette le a
fegyvert. Perczel életrajzában félreve
zető az az összevonás, hogy „a 4., majd
július közepétől a 9. hadtest csatlakozá
sával létrejövő közép-tiszai hadsereg
parancsnoka"'; ugyanis Perczeit a IV.
hadtest éléről még 1849 júniusában le
váltották; júliusban a szerveződő X:
hadtest parancsnokaként vette át a IX.
—X. hadtestből létrejövő tiszai hadse
reg parancsnokságát. Podmaniczky Fri
gyes életrajzában szerepel az, hogy a 3.
század parancsnoka volt, de hogy melyik
alakulatban (16. huszárezred), az nem.
Érthetetlen, hogy Ramberg miért Rainberg név alatt keresendő, annál is in
kább, mert maga Mátray is csupán egy
szer írja így a nevét, másik négy eset
ben nála is helyesen szerepel. Répásy
Mihálynál szerepel az, hogy szeptem
bertől ezredének ideiglenes parancsno
ka, de hogy melyik ez az ezred (a 4.
huszárezred), az nem. Schlik neve kö
vetkezetesen tévesen, ck-val szerepel.
Schwarzenberg keresztneve is téves,
ugyanis az 52. és 69. oldalon nem Felixről, a miniszterelnökről, hanem Edjmundról, Windisch-Grätz egyik had
osztályának parancsnokáról van szó. Ifj.
Szász Károly életrajzához odakevere
dett Száz Jánosnak, a fővárosi nem
zetőrség parancsnokának egyik említése
is a 48. oldalról. Érdekes az is, hogy
Szent János nem a J, hanem az Sz be
tűnél szerepel. A Mátray által állan
dóan emlegetett Sztáray István való
színűleg Szirmay István gróf szemé-
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lyét rejti, ugyanis ő szervezett szabad
csapatot a es. kir. csapatok oldalán.
Vécsey Károly életrajzában fölösleges
külön emliteni az V. hadtestet és az
aradi ostromsereget, mert a kettő
ugyanaz. Vetter 1849 márciusában nem
lehetett Dembinski után a déli hadse
reg fővezére, mivel Dembinski sem volt
az. Vetter a magyar fősereget vette át;
a déli hadsereg fővezéri posztját csak
1849 júliusától töltötte be. A honvéd
mérnökkar főnöke sem volt, mert ezt
a tisztet Gyulai Gaál Miklós tábornok
töltötte be. Vogel 1849-ben nem volt
Temesvárott hadosztályparancsnok, hi
szen Galiciában szolgált. Vukovics 1849
márciusában nem lehetett a komáromi
magyar hadsereg hadbiztosa, mert 1.
Vukovics kormány-, és nem hadbiztos
volt. 2. Vukovics a Tisza-mentén álló

magyar fősereg kormánybiztosa volt. 3.
Komárom kormánybiztosa ekkor Puky
Miklós volt.
Ebből az unalmasan hosszúra nyúlt
hibafelsorolásból is kiderült talán, hogy
a forráskiadáshoz szükség van bizonyos
szakismeretre az adott korszak terü
letén. S ha a sajtó alá rendező ilyennel
nem rendelkezik, akkor célszerű köte
tét lektoráltatnia. Annál is inkább, mert
az elmúlt években egyre több forráski
advány jelent meg az elemi szakmai
követelmények minimumát kielégítő tu
dományos apparátus nélkül. Márpedig
az ilyen hibák ragadósak, és tovább
vándorolnak egyik kötetből a másikba.
Ez pedig végső soron tökéletesen hasz
nálhatatlan kiadványokat eredményez
het.
Hermann Róbert

FOGARASSY LÁSZLÓ

A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KATONAI
ÖSSZEOMLÁSA
(Akadémia

Kiadó, Budapest, 1988. 91 o.)

Vékonyka — alig öt és fél íves —,
de tartalmát tekintve igen fontos köte
tet jelentetett meg az Akadémia Kiadó
„Értekezések a történeti tudomány kö
réből" című sorozatának 109. kötete
ként, a Pozsonyban élő és dolgozó Fogarassy László történész tollából.
A hazai olvasóközönség talán kevésbé
— a szűkebb történész szakma viszont
már jobban — ismeri Fogarassy László
több mint három évtizedes történészi
munkásságát. Hazai folyóiratok, múze
umi évkönyvek és tanulmánykötetek
írásai tanúskodnak rendszeres „jelent
kezéseiről" német és szlovák nyelvű
folyóiratok (is) kiterjedt recenziós te
vékenységéről.
Fogarassy László kutatási területe vi
szonylag rövid időszakot ölel fel Ma
gyarország történelméből, bizonyára eb
ből is fakad, hogy a határainkon túl élő
történész választott kutatási területé
nek — az 1918-as őszirózsás forradalom,
a Magyarországi Tanácsköztársaság, a

szerveződő ellenforradalom és a bur
genlandi kérdés — elismert szakértője.
Jelen kötetének megjelenését hosszú
kutatómunka, számos előtanulmány,
részpublikáció előzte meg, hogy végre
alapos összefoglalást adjon a Magyar
országi
Tanácsköztársaság
katonai
„végnapjairól", az összeomlásról.
Fogarassy László nem vállalkozik
nagy ívű áttekintésre, „mindössze" né
hány tragikus augusztusi nap történe
tét dolgozza fel. Azoknak a napoknak a
katonai — és részben politikai — törté
néseiről szól, amely napok a tanköny
vekben már a Forradalmi Kormányzó
tanácsot felváltó szakszervezeti kor
mány időszakaként jelentkeznek, hiszen
a volt népbiztosokat biztonságba szállí
tó vonat 1919. augusztus l-jén már el
hagyta Budapestet.
A kormány változott, a hadsereg és a
zászló — ha csak elnevezésében is —
egy rövid ideig még vörös maradt. Ez a
maradék, magára hagyott — színét egy161 —
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re inkább elvesztő — Vörös Hadsereg,
illetve néhány egysége ideig-óráig még
igyekezett feltartóztatni a többszörös
túlerőben levő román hadsereget, mely
nek ekkorra a Tisza „már elméleti ha
tár" sem lehetett.
A kötet első részében a szerző a Tisza
mentén Szolnoknál megvívott utolsó üt
közetről szól, amely már a teljes re
ménytelenség jegyében zajlott. A Vörös
Hadsereg csapatai nem tudták feltartóz
tatni a románokat, de harcolni sem volt
kedvük. A legtöbb munkásalakulat —
ezredek, zászlóaljak — nem akart to
vább harcolni. Ügy vélem, ismét élesen
megmutatkozott a felvidéki sikeres had
járatot feladó politikai lépés demora
lizáló hatása.
A szolnoki csata után a román had
sereg előtt gyakorlatilag nyitva állt az
út az ország belsejébe, Budapestre. A
román „visszafogottság" csak az antant
hatalmakon múlott. Azok hiába tettek
akkor lépéseket a támadók, megszállók
„megállítására," Marderescu tábornok
nak Budapest (is) kellett. A bevonulás
különösebb incidens nélkül zajlott le. A
volt vörös csapatok igyekeztek kicsúsz
ni a románok kezéből, hiszen a bánás
mód semmi jóval nem kecsegtetett. So
kaknak azonban nem sikerült azt elke
rülni. Megközelítőleg 45 ezer katona és
tiszt kerül fogságba augusztus első felé
ben a Duna-Tisza közén.
Ha harcok nem is, de katonai ese
mények a Dunántúlon is történtek. Ezek
többnyire a helyi hatalom megszervezé
séért zajló csetepatékat jelentették, vö
rösök és fehérek, vörösök és vörösök
között.
Fogarassy László igyekezett ezeket az
eseményeket súlyuknak megfelelően be
mutatni, ugyanakkor utalni arra, hogy
a tanácshatalom nem szűnt meg az
egész országban 1919. augusztus l-jével.
1919 augusztus első fele egy kísérlet
végkifejletét jelentette, nemcsak politi
kai, de katonai vonalon is. A hadsereg
állapota jól tükrözte azokat a belső vi
szonyokat, amelyek a 133 nap alatt az
országot is jelentették: feszülő ellenté
tek,
pillanatnyi
közösségvállalások,
egyéni és csoportérdekek. Amint a leg
főbb összetartó erő — a haza, a terület
megvédése — megszűnt létezni, a magá
ra maradt hadsereg is felbomlott. Hi
ába volt már Stromfeld Aurél ismételt
jelentkezése Gödöllőn, csapatok nélkül,
sokszoros túlerő ellen nem volt mit ten
ni. A túlerő pedig szinte az egész or
szágot megszállta és a fegyverszünetet

és a megszállás korlátozását többek kö
zött a következő feltételekhez kötötte:
„A) A legmagasabb román parancsnok
ság lemond arról, hogy megszállja egész
Magyarországot, ha a legfőbb magyar
parancsnokság kötelezi magát:
I. Átadni:
a) az egész hadianyagot és pedig min
den ághoz tartozót...
b) mindazon gyárakat, amelyek Magyar
országon fegyverzet és muníció gyár
tására szolgálnak. Ezeknek leszerelése
Románia javára effektuálva lesz román
specialisták és magyar munkások által.
c) mindennemű szükséges fölszerelést,
amely egy háromszázezer főnyi hadse
reg fölszereléséhez szükséges.
d) ötven százalékát az egész vasúti moz
góanyagnak. ..
e) 200 túraautomobilt és 400 teherautó
mobilt. ..
f) mindazon szarvasmarhának és min
denfajtájú
állatnak
30 százalékát,
amely leltárak szerint még Magyaror
szágon létezik,
g) mindenfajtájú mezőgazdasági gépnek
30 százalékát...
h) 20 000 vagon gabonát, 10 000 vagon
tengerit és 5000 vagon árpát és zabot,
i)...
j) 51 százalékát mindennemű vízi jár
műveknek. ..
A feltételek teljesültek, az eredmény
ismeretes !
Hogy mi következett a megszállás
után, arról már nem ír Fogarassy Lász
ló, ő csak a katonai összeomlás bemuta
tását tartotta feladatának és azt sikerrel
teljesítette. Munkája egyik legfőbb ér
demének tartom, hogy a köztudatban —
az iskolai történelemtanításnak köszön
hetően — még napjainkban is élő „áru
ló" legendát „egyszerűen" tényekkel cá
folja. Nem ír ő arról, hogy azért bukott
el a Magyarországi Tanácsköztársaság,
mert árulók a Vörös Hadsereg támadási
tervét a románoknak juttatták el, ír vi
szont azokról a körülményekről, ame
lyek a katasztrófát előidézték, elősegí
tették. A könyv — recenzens véleménye
szerint — az 1919 augusztusában kiala
kult „katonai interregnum" egyik leg
hitelesebb bemutatása. Nem hősöket és
árulókat teremtett Fogarassy László kö
tete lapjain — bár bizonyára voltak
azok is —, hanem katonákat, embereket,
akik elbuktak a belső gyengeségek és a
túlerő támadásával szemben, de emlé
küket beírták a magyar történelembe.
Szakály

Sándor

VARGYAI GYULA

PUSZTA ORSZÁG
(Kozmosz Könyvek, Budapest, 1988. 180 o.)
Vargyai Gyula, az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem
Bölcsészettudományi
Karának docense, az elmúlt néhány esz
tendőben az egyre többet publikáló, írá
saival egyre gyakrabban jelentkező ha
zai történészek sorába került, önálló
kötetek, tanulmányok, recenziók sora
jelzi munkásságát. A közelmúltban
megjelent könyve — Puszta ország —
egy „történelmi trilógia" utolsó köteté
nek tekinthető. A szerző ezzel a köteté
vel fejezte be azt a „sorozatát," melyet
az 1984-ben megjelent Sisak és cilinder
és az 1985-ben megjelent Tengelytörés
fémjelzett ezidáig. A három kötet gya
korlatilag Magyarország 1938 és 1945
közötti „újragondolt" történetét adja ki,
sajátos komparatisztikai módszerek al
kalmazásával kiterjesztve a vizsgáló
dást a Duna-medence más, a hitleri
Harmadik Birodalom sajátos szövetségi
rendszerébe tartozó országai — Hor
vátország, Románia, Szlovákia — törté
netének hasonló időszakára.
A korábbi két könyvben nyomon kö
vethettük a második világháborúba tör
tént bekapcsolódások — és magyar vo
natkozásban az azt megelőző vissza
csatolások — történetét, majd a hábo
rúból történő kiválás lehetőségének út
kereséseit. A mostani kötet gyakorlati
lag a végkifejlet, az összeomlás törté
netét dolgozza fel, szinte napról-napra
követve az utolsó két háborús esztendő
— 1944—1945 — eseményeit. A kötet
középpontjában a kiugrási kísérletek —
Magyarország esetében a 'megszállás és
a nyilas hatalomátvétel és uralom —
bemutatása áll.
Vargyai Gyula munkája nem hoz tel
jesen új, az olvasó számára pedig alig
ismert részleteket — a szerző a törté
nelem „újravallatásának" nevezi írását
—, inkább összefoglalását, újragondolá
sát adja az eddigi ismereteknek, ismé
telten belehelyezve azokat egy egységes
képbe, amely a sokszínű, különböző mo
zaikokból adja ki az egészet. Megköze
lítése elsődlegesen (katona) politikai, de
egyben diplomácia-, had- és kormány
zattörténeti vonatkozású is.
Vargyai Gyula minden esetben az
összehasonlító módszert
alkalmazva

igyekszik összevetni a magyar és a ro
mán viszonyokat és helyzetet. Keresi a
választ, hogy vajon miért sikerült az
egyik országnak elkerülnie a megszál
lást, míg a másiknak nem, miért szer
zett lépéselőnyt a kiugrás előkészítésé
ben az egyik és szenvedett hátrányt a
másik, miért sikerült a kiugrás az egyik
nek, és miért nem a másiknak?
A válaszok nem „expressis verbis" fo
galmazódtak meg. A válaszok azokban a
folyamatokban tapinthatóak ki, amelye
ket Vargyai Gyula megrajzolt. írása
nyomán nemcsak események kerülnek
árnyaltabb megvilágításba, hanem poli
tikusok, katonák portréi is kirajzolód
nak a képzeletbeli palettán, magyaroké,
németeké, románoké. A kulcsfigurák
természetesen nagyobb teret kapnak,
közülük is kiemelkedik dr. Edmund
Veesenmayer, aki 1944. március 19-e —
Magyarország német megszállása —
után a német III. Birodalom teljhatal
mú megbízottja lett Magyarországon.
Hatásköre nemcsak politikai, de kato
nai vonatkozásokban is vitathatatlan
volt, jóllehet az egymással (is) versengő
náci diplomaták és SS vezetők nem egy
esetben egymás szándékait is keresz
tezve „törtek" az első helyre.
Magyarország helyzete 1944. március
19-ét, a német megszállást követően je
lentősen megváltozott. Az ország gya
korlatilag elveszítette szuverenitását. A
hatalomra került, Sztójay Döme vezette
új kormány inkább bábkormánynak,
mint önálló cselekvésre képes felelős
magyar kormánynak volt tekinthető. A
politikai ügyektől az államfő, Horthy
Miklós szinte teljesen visszavonult, egy
kori bizalmasai közül számosan a német
Gestapo elől bujkáltak, míg mások né
met fogságban voltak. Horthy várbeli
magánya, visszavonultsága csak néhanéha „tört meg." Bizonytalan lépései
akkor is csak részben bizonyultak ha
tásosnak — pl. a budapesti zsidóság de
portálásának a megakadályozása, a La
katos-kormány kinevezése (elég felemás
összetételben).
De valójában képes lett volna-e
Horthy kormányzó és szűkebb köre túl
lépni önmaga árnyékát, döntően befo-
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lyásolni az eseményeket? Ügy vélem,
ekkor már nem. Ezt ékesen bizonyította
1944. október 15—16-a, amikor is a szer
vezetlensége miatt már eleve kudarcra
ítélt kiugrási kísérletet a nyilasok ural
ma követte.
Vajon miért zajlottak úgy az esemé
nyek, ahogy azok bekövetkeztek? Le
hetett volna mást is tenni?
A kérdések természetesen hipotetiku
sak és nem a történetírás körébe tarto
zóak, de elkerülhetetlenek, különösen
abban az esetben, amikor ugyanazon
könyv lapjain a Magyarországhoz ha
sonló helyzetben levő Románia sikeres
példájáról is olvashatunk. Ügy vélem,
Vargyai Gyula írásaiból is kiviláglik,
hogy a magyar és a román kiugrás kö
zött alapvető — politikai, katonai — kü
lönbözőségek voltak. Nevezetesen pl. az
— legalábbis megítélésem szerint —,
hogy a magyar politikai és katonai ve
zetés tagjai között alig akadtak olya
nok — élükön a kormányzóval —, akik
valóban tiszta szívből akarták is a kiug
rást. 1944 október havában már min
denki előtt világos kellett, hogy legyen:
a kiugrás egyet jelent a németekkel való
szembefordulással, erre a lépésre pedig
a magyar honvédség nem volt felkészít
ve. Ügy vélem, a legjobb esetben is
csak a passzivitást lehetett volna el
várni a honvédség tisztikarától és felső
vezetésétől. Olyan tényezők befolyásol
ták e történelmi lépés megtételét, illet
ve megtagadását, mint a frontok mö
götti magyar területekről érkező hírek,
a hadifogságtól — egy esetleges újabb
Katyntól — való félelem és a hosszú
„szövetségesi" együttműködés.

Ellentétben Romániával, ahol a király
és Antonecu két pólust képezett, Ma
gyarországon Horthy Miklós egyszemélyben testesítette meg a „királyt és
Antonescut"; itt nem volt két pólus,
Horthynak önmagával kellett volna
szembefordulnia.
A sikertelen kiugrási kísérletet a ma
gyar történelem egyik legvészterhesebb
időszaka követte. A káosz — politikai,
katonai és gazdasági vonalon egyaránt
— csak fokozódott, az elszabadult indu
latok tízezrek értelmetlen halálát ered
ményezték.
A magyarországitól teljesen eltérően
alakult a horvátországi és a szlovákiai
helyzet. Szlovákiában nemzeti felkelés
bontakozott ki, míg az usztasa állam a
végsőkig kitartott a partizánok és a
szovjet csapatok támadásával szemben.
Változás Pavelic uralma alatt nem kö
vetkezett be. Románia ugyanakkor a
szövetségesek oldalán masírozott a
„győzelem" felé.
Vargyai Gyula könyve, melyet első
sorban a magyar történetírásban nem
túl gyakran alkalmazott összehasonlító
módszer tesz különösen érdekessé,
újabb lépést jelent Magyarország má
sodik világháborús szereplésének a
megismeréséhez. A Kozmosz Könyvek
Az én világom címet viselő sorozatában
történt megjelentetése pedig feltételezi,
hogy számos fiatal olvasót nyerhet meg
a történelemnek, a történeti munkák
„forgatásának," mert a múlt megisme
rése nélkül a jövőről beszélni felesle
ges.
Szakoly Sándor
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KRONIKA

ÁCS TIBOR

A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK
ELSŐ SZÁZ ÉVÉRŐL
1919—1944
A folyóirat életében az 1919. esztendő úgy kezdődött, mint egy szokványos év. Az
MTA Hadtörténeti Bizottsága 1919. január 20-i ülésén Forster Gyula helyettes elnök,
Angyal Dávid, Fejérpataky László rendes tag (a továbbiakban: rt.), Áldássy Antal
levelező tag (a továbbiakban: lt.), Gabányi János alezredes segédtag, Pilch Jenő
alezredes szerkesztő vitatta meg a tennivalókat. Forster Gyula bejelentette, hogy
„bizottságunk megválasztott elnöke József főherceg Ür ö Fensége a jelenlegi poli
tikai viszonyokra való tekintettel ezúttal még nem kívánja az elnöki széket elfog
lalni . . . Sajnálattal vétetik tudomásul." 1 A bizottság elfogadta az 1919. évi költség
vetést, e szerint a bevétel 52 832 korona 37 fillér és a kiadás 12 260 korona; ebből a
Hadtörténelmi Közlemények nyomdai költsége 8000, az írói tiszteletdíjak 2000 koronát
tettek ki.2
A jegyzőkönyv így rögzítette a folyóirattal kapcsolatos 1919. esztendei elgondolá
sokat: „Pilch Jenő alezredes, a HK szerkesztője jelenti, hogy tekintettel a nyomdai
árak folytonos emelkedésére, a folyóirat terjedelme az idén sem haladhatja meg a
20 ívet, hogy továbbá a folyóiratban megfelelő teret kíván nyitni a magyarságnak a
világháborúban való hősi szereplését tárgyázó dolgozatoknak.
Jelenti azon örvendetes körülményt, hogy elnökünk, József főherceg úr Ő fensége
folyóiratunk első bevezető cikkének megírását megígérte... Jelentések tudomásul ve
tettnek." 3
A közismert politikai és katonai események miatt a Tanácsköztársaság alatt és
után a Hadtörténelmi Közleményeknek egyetlen száma sem jelent meg. Az MTA
LXXIX. nagygyűlése 1919. október 22-i ülésén bejelentették az osztályok bizottságai
nak, így a Hadtörténeti Bizottságnak megalakítását/' A HB 1919. november 10-i ülésén
megválasztotta elnökének József főherceget és „a HK szerkesztőjéül Pilch Jenő alez
redes lt."-ot. 5 Ám a folyóirat sorsa szempontjából a HB, sajnos, nem sokat tett a
tervezgetésen kívül. 1920. január 28-i ülésén tudomásul vette a HB, hogy 1919-ben nem
jelent meg a Hadtörténelmi Közlemények és 1920. évi költségvetésében sem szerepel
tette megjelentetésének pénzügyi kiadásait, noha 41 452 korona bevételre számított. 0
A bizottság csak annyiban állapodott meg: „a bizottság folyóiratának szerkesztője
továbbra is folytatja működését, hogy a folyóirat számára szükséges kéziratokat
gyűjtsék és sajtó alá rendezzék avégből, hogy ha a nyomdai árak esnek, a folyóiratot
azonnal megindítsák." 7
A folyóirat tehát az óriási nyomdaköltségek miatt nem jelenhetett meg és ezt a
problémát a HB 1920. november 22-i ülésén újra megvizsgálta, A beteg bizottsági
előadó, Szendrei János helyett Pilch Jenő alezredes előadta, hogy a „nagyon is szűk
1 MTA K é z i r a t t á r , RAL K 1590., a H a d t ö r t é n e t i Bizottság ü l é s e i n e k j e g y z ő k ö n y v e i 7/1919 (a
t o v á b b i a k b a n — RAL K 1590 7 1919).
2 MTA K é z i r a t t á r RAL K 1223n., a H a d t ö r t é n e t i Bizottság i r a t a i 40/1918 (a t o v á b b i a k b a n — RAL
K 1223 40 1918).
3 RAL K 1590 7/1919.
4 A k a d é m i a i Értesítő (a t o v á b b i a k b a n — A É ) , 1919 m á j u s — d e c e m b e r , 5—12. füzet, 227. o.
5 RAL K 1590 21 1919.
6 RAL K 1223 46, 47/1919.
7 RAL K 1590 6'1920.
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keretek közé szorított anyagi helyzete miatt a Hadtörténelmi Közlemények kiadását
1919-ben be kellett szüntetni. Azóta mind az előadó, mind a szerkesztő utakat és mó
dokat keresett az anyagi eszközöknek az előteremtésére. Azonban sajnos csak olyan
csekély összeg gyúlt egybe, hogy még ma sem indítható meg a folyóirat, tekintettel
a nyomdai áraknak folytonosan emelkedő áraira . . .
Pilch Jenő alezredes lt., mint a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője, az előadó
előbeni előterjesztésére támaszkodva, csak azt jelenti, hogy mind az 1919-ik, mind a
folyóévben is gyűjtötte az anyagot a folyóirat számára. Jelenti, hogy a szükséges kézirati anyag sajtó alá rendezetten készen áll, úgy hogy a folyóirat bármely pillanatban
újból megindítható, ha a szükséges anyagi eszközöket a szerkesztőség rendelkezésére
bocsátják.
A bizottság tagjainak hozzászólása után tudomásul szolgál, azzal a megjegyzéssel és
utasítással, hogy mind az előadó, mind a szerkesztő keressenek utakat és módokat
ahhoz, hogy a közlemények 1919—1920. évfolyama, ha másként nem, legalább egy
egyesített füzetben az 1921. évben megjelenjen." 8
A HB elgondolása bekerült az MTA legközelebbi programjában is melyben ez olvas
ható: „A Hadtörténeti Bizottság az 1921-ben rendelkezésre álló 82 200 K-t a Hadtörté
nelmi Közlemények kiadására szánta.''" A Honvédelmi Minisztérium a HB kérésére
1921. április 30-i átiratában bejelentette, hogy 9 ezer koronát utalt át ennek támoga
tására. ,ü A HB 1921. június 6-i ülésén hosszasan tárgyalta a folyóirat ügyeit és két
igen lényeges kérdésben döntött, egyrészt a „Hadtörténelmi Közlemények 1919—1921.
évi folyamának kiadására" 95 652 korona fordítható, másrészt a bizottsági előadó,
dr. Szendrei János levelezőtag súlyos és előreláthatólag hosszabb ideig tartó betegsége
miatt állandó helyetteséül Pilch Jenő levelező tagot jelölte ki."
A HB 1921. november 19-i ülésén Pilch Jenő a Hadtörteimi Közlemények ügyében
már pozitív fordulatról tudott beszámolni. A Hadtörténelmi Közlemények 1919—21.
évi folyama 60 875 koronába került és az 11922. évi bizottsági költségvetésben a folyó
irat kiadására 60 ezer koronát szánnak. - Az MTA 1921. évi munkásságáról szóló
jelentés külön kitér a HB-re és folyóiratára, a Hadtörténelmi Közleményekre, megálla
pítva: „A bizottság működését ebben az évben is nagyon hátráltatták a világháború
és a békekötés következtében beállott áldatlan viszonyaink és a nyomdai és papír
áraknak állandóan emelkedő és ma már felette magas árai. Ennek ellenére a bizottság
1921-ben folyóiratát, a Hadtörténelmi Közleményeknek 1919—1921. XX—XXII. év
folyamát kiadta, ami által az előző évfolyamokkal való,:> folytonosságát helyreállítani
sikerült. Ennek az évfolyamnak a terjedelme 224 1. volt."
A folyóiratnak ez a két évfolyamot tartalmazó sovány kötete már tükrözte a Had
történelmi Bizottságnak ama törekvését, hogy az adjon helyt az első világháború
hadtörténetét elemző dolgozatoknak. Az összevont kötetben megjelent 13 írásból 6 az
első világháború különböző eseményeit és jelentéseit tárgyalta.
A HB 1922. április 22-i ülésén állást foglalt munkálkodásának további irányáról:
főcélként „folyóiratának, a Hadtörténelmi Közlemények 1922. évi folyamát szándé
kozik kiadni, mégpedig csakis abban az esetben, hogyha oly összeg fog rendelkezésére
állni, amelyből legalább 10—15 nyomtatott ív terjedelmű füzetet képes kiadni. A jelen
leg rendelkezésre álló és kereken 74 000 koronára rúgó összegből azonban aligha fog
sikerülni a folyóiratnak a fentebb mondott terjedelemben való kiadása,
tekintettel
az általánosan tudott nyomdai áraknak igen nagy emelkedése miatt." 1 '' A bizottság
ugyanakkor elfogadta azt is, hogy 1922. esztendőre 120 ezer korona segélyt kérjenek
a honvédelmi minisztertől.
A Hadtörténelmi Közlemények helyzetének ilyen alakulásához nem kis mértékben
az is hozzájárult, hogy a Honvédelmi Minisztérium az Akadémiával nem egyesítette
szellemi és anyagi erőit, hanem inkább elhatározta, hogy egy új hadtörténelmi folyó
iratot fog kiadni. A „Hadtörténelem" című folyóirat alapszabálya 1920. december 15-re
készült el és 1921. január 21-én hagyta jóvá a honvédelmi miniszter. E szerint a
8 UO. 25/1920.
9 AE, 1921. j a n u á r — m á j u s , 373—377. füzet, 150., 192. o.
10 RA L K 1223 50/1921.
11 RAL K 1590 8/1921., K 1223 51/1921.
12 RAL. K 1590 18/1921., K 1223 59, 60/1921.
13 A E 1922. m á j u s — a u g u s z t u s , 389—392. füzet, 82. o.
14 Haátörténelem,
1921. 1. sz. 66—68. o.
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havonként megjelenő folyóiratot a M. kir. Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum adja
ki és feladata: „A csapatvezetésben való jártasság fokozása, továbbá a katonai ki
képzés és továbbképzés céljából elsősorban az 1914—18. évi világháború, ezután a
magyar nemzet ezeréves katonai küzdelmei, végül egyéb hadtörténelmi események
szakszerű katonai feldolgozása. A folyóirat a „Magyar Katonai Közlöny" című folyó
irattal karöltve dolgozik." 15
Az 1921. és 1922. évfolyamot megért folyóirat számainak tartalma és színvonala azt
bizonyítja, hogy meghatározott feladatkörével nehezen birkózott meg. A szellemi és
pénzügyi erőknek ez a megosztása szinte válságos helyzetbe sodorta a magyar had
történetírás szakfolyóiratának fejlődését. Olyan helyzet alakult ki 1922 tavaszára,
hogy a HB nem tudott annyi pénzt előteremteni, amennyi elegendő lettt volna a Had
történelmi Közlemények 1922. évfolyamának kiadására. Az MTA II. osztálya április
ban külön felhívta a HB figyelmét, hogy az Akadémia súlyos anyagi gondjai miatt
semmilyen munkát, vagy folyóiratot ne adjanak nyomdába.
A HB április 26-án jelen
tette a II. osztálynak „folyóirata sajtó alatt nincsen." 10 Itt kell megemlíteni, hogy áp
rilis 24-én Szendrei János lt. betegsége miatt végleg lemondott HB előadói tisztéről;
a bizottság, jegyzőkönyve szerint, köszönetet mondott, a több mint egy évtizeden át
nagy szakértelemmel, körültekintéssel, kiváló tudással és páratlan buzgalommal pá
rosult ernyedetlen munkásságáért, amellyel nemcsak a bizottság összes ügyeit vezette,
hanem a bizottság
folyóiratát, a Hadtörténelmi Közleményeket is oly sikeresen szer
kesztette.' 17
A HB, súlyos anyagi helyzetének figyelembe vételével, 1922. május 3-án a honvé
delmi miniszter elé terjesztette segélykérelmét, mellékelve az 1919—21. évi füzetet,
amely a „minden téren mutatkozó mostoha körülményeink ellenére ezúttal is gazdag
tartalommal még mindig hiányt pótol és hogy nagyban hozzájárul a m. kir. honvédség
tisztikara tudományos képzéséhez és hogy a szakkörökön kívül a nagyközönségben is
fölkeltette és meg is növelte a magyar hadtörténelem iránti érdeklődést." 18 A HB
minden fáradozása eddig meddő maradt a kiadáshoz szükséges összeg előteremtésére,
ezért kéri az évi pénzbeli támogatást 120 ezer koronára való felemelését, „amely
összeg a rendelkezésükre álló kisebb összeggel együtt elégséges lesz ahhoz, hogy az
1919—1921. évfolyamokhoz hasonló füzetet adjunk ki ebben az évben is." 19
Az MTA LXXXII. nagygyűlésének 1922. május 10-i ülése megalakította az osztályok
állandó bizottságait, így a 15 tagú Hadtörténeti Bizottságot is.20 A HB május 19-i
ülésén pedig 3 esztendőre megválasztották József főherceget elnöknek és Pilch Jenő
ezredes levelező tagot a bizottság előadójának, valamint a bizottság segédtagjainak
Breit József altábornagyot, Gyalókay Jenő ezredest, Gabányi János ezredest és dr. Tóth
Zoltán egyetemi magántanárt. Az ülés jegyzőkönyve szerint: „Az előadó bizalmasan
közli, hogy tudomására jutott, hogy a bizottságnak a honvédelmi miniszter úrhoz az
ez évi segítségünk kiutalására vonatkozó kérelmünkre a honvédelmi minisztériumban
az az eszme merült fel, hogy a m. kir. hadtörténelmi levéltér által kiadott «Hadtörté
nelem« című folyóirat, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottsága ál
tal kiadott «Hadtörténelmi Közlemények»-kel fuzionáljon. A fúzióra vonatkozó első
lépéseket a honvédelmi miniszter úr óhajtja megtenni, mégpedig már a legközelebbi
időben.
Mivel pedig a fúziónak a honvédelmi minisztériumban levő előadója a bizottság
előadójához fordult előzetes tájékozódás végett, az előadó kéri a bizottságot, hogy
ebben a tárgyban a honvédelmi minisztérium illetékes előadójának esetenként a meg
felelő felvilágosításokat megadhassa, még pedig úgy, hogy a fúzió lehetőleg létrejöjjön.
,A bizottság örömmel veszi tudomásul a fúzió eszméjét és felhatalmazza az előadót a
szükséges felvilágosítások megadására." 21
Ezzel az elgondolással bekövetkezett tehát a várva várt kedvező fordulat a magyar
hadtörténetírás szakfolyóirata jövője szempontjából. A két folyóirat fúziójának iratai,
15
16
17
18
19
20
21

RAL K 1590 3, 6/1922.
RAL K 1223 62/1922.
Uo. 63/1922.
Uo. 64/1922.
Uo.
AÉ 1922. s z e p t e m b e r — d e c e m b e r , 393—396. füzet, 272. o.
RAL K 1590 10/1922.
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melyek ugyan a Hadtörténelmi Levéltárban nem, de az MTA kézirattárában meg
maradtak, rekonstruálható a két fél felfogása és a tóbb mint fél esztendeig elhúzódó
tárgyalások krónikája.
Belitska Sándor m. kir. honvédelmi miniszter 1922. június 14-i 101.015/VI.-5 számú
átiratában József főherceg HB elnöknek a következőket fejtette ki: Az MTA Had
történeti Bizottságának azt a kérését, hogy a Hadtörténelmi Közlemények című folyó
irat 9 ezer koronás segélyét 120 ezer koronára emelje nem képes kedvezően elbírálni
az ország nehéz anyagi viszonyai és a rendelkezésére állc csekély összeg miatt. „Mél
tányolva a Hadtörténelmi Közlemények című folyóirat hosszú éveken át kifejtett,
közismert, hazafias katonai tárgyú munkálkodását és a grafika és rokon ipari szak
mában mutatkozó jelenlegi mostoha körülmények dacára kifejtett hiányt pótló iro
dalmi tevékenységet, bátor vagyok kir. Fenséged elé azon tiszteletteljes javaslatot elő
terjeszteni, hogy magas befolyásával előmozdítani kegyeskednék a MTA Hadtörténeti
Bizottsága által szerkeszteti, «Hadtörténelmi Közlemények« és a m. kir. Hadtörténelmi
Levéltár és Múzeum kiadásában
megjelenő «Hadtörténelem» című folyóiratok egye
sülésének lehetőségét."- 2
Magyarországon két hadtörténeti folyóirat jelenik meg, a Hadtörténelmi Közlemé
nyek és a Hadtörténelem. „E két folyóiratot összehasonlítva, meg kell állapítani, hogy
az előbbi kipróbált régi, Magyarország legelső történetíróiból álló írógárdával, s ennek
következtében kellő tudományos tekintéllyel is rendelkezik, ámde anyagi eszközök
hiányában már az elmúlt évben is eredeti terjedelmének 1/4 részére zsugorodott
össze és nagyon kétséges, hogy ebben az évben még ilyen megszorított keretben is,
kiadható lesz-e?
Ezzel szemben a «Hadtörténelem», mint a kezdet első nehézségeivel küzdő új folyó
irat, még csak kisszámú írógárdát tudott szolgálatba állítani, ellenben elegendő
anyagi eszközzel rendelkezik.
Hogy a két folyóiratnál észlelhető különböző természetű hiányt kiküszöböljük,
egyetlen megoldásul egyesítésük kínálkozik."- 1
Megítélése szerint a Magyar Tudományos Akadémia és a Hadtörténelmi Levéltár
az egyesítésen csak nyerhetne, mivel a folyóirat tudományos színvonala és olvasó
közönsége növekedne. A „Hadtörténelem" olvadna be az MTA HB folyóiratába és a
címe továbbra is „Hadtörténelmi Közlemények" maradna, hogy „folyóiratának foly
tonossága meg ne szakadjon." „Kívánatos volna — írta a miniszter —, hogy az új
folyóirat 1/4 évenként jelenjen meg. Terjedelme füzetenként legalább 5 nyomtatott ív
lenne. Kiadó: a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottsága és a m. kir.
Hadtörténelmi Levéltár Főigazgatósága." Szerkesztését az MTA HB és a Hadtörté
nelmi Levéltár és Múzeum kijelölt tagjaiból álló bizottság végzi, „a szerkesztő bizott
ság feladata volna gondoskodni róla, hogy a folyóirat tartalma mind a Magyar Tudo
mányos Akadémia, mind a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár kívánságának megfeleljen."
Változatos tartalmának „fel kellene ölelnie a magyar nemzet egész 1000 éves katonai
történetét, arra törekedve, hogy a hadtörténelem népszerű és kedvelt olvasmánnyá
tegye és a katonás szellemet s a hadsereg irányában megnyilatkozó szeretetet a művelt
magyar közönségben élessze és fejlessze." A két folyóirat egyesülése esetén a Had
történelem évi 552 ezer koronás dotációját és előfizetőit a Hadtörténelmi Közlemé
nyek rendelkezésére bocsátja, „feltéve, hogy a m. kir. honvédség érdekei" érvénye
sülnek.
Kéri a HB elnökét, hogy a „maga befolyása révén javaslata teljesülését előmozdí
tani kegyeskedjék és lehetőleg még e hónapban arra törekedni szíveskedjék, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia intézősége a folyóiratok egyesüléséhez elvi hozzá
járulását megadja. Egy későbbi időben összeülő vegyes bizottságnak feladata lenne
— kölcsönös elvi hozzájárulás esetén — a részletek
felőli megállapodások ápolása és
rögzítése." Végül kéri és várja a HB válaszát.2''
A HB június 16-i ülésén tárgyalta meg az ügyet és arról a jegyzőkönyvben ez olvas
ható: „3. A múlt ülés jegyzőkönyvében, a 1. pont alatt említett fúzióra vonatkozólag
jelenti az előadó, hogy a honvédelmi miniszter úr az elnök úr őfenségéhez a megfe
lelő átiratot elküldötte, tehát a legközelebb a további lépések várhatók. Tudomásul
22 Uo. 13/1922.
23 Uo.
24 Uo.
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szolgál." 25 Az ajánlat részletes megtárgyalására a HB 1Ö22. június 30-i bizalmas ülésén
kerül sor, ennek tárgya: a honvédelmi miniszter 1922. július 14-i 101.015 VI.—5 számú
átiratában felvetett kérdés, hogy miként egyesülhetne a MTA HB által kiadott Had
történelmi Közlemények a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum kiadásában
megjelenő Hadtörténelem című folyóirattal.
Az ülésen jelen volt Csánki Dezső, Fejérpataky László, Angyal Dávid rt., Áldássy
Antal, Lukinich Imre, Pilch Jenő lt., valamint Gyalókay Jenő és Tóth Zoltán st. Az
elnök Csánki Dezső volt, az előadó Pilch Jenő, aki ismertette a honvédelmi miniszter
átiratában felvetett kérdéseket, amelyeket a bizottság egyenként megtárgyalt és „a
következőleg határozott:"
1. Az eszmét örömmel vették és „egyhangúlag elvileg az egyesítés mellett" foglal
tak állást: a Hadtörténelmi Levéltár folyóirata olvadjon bele a MTA HB kiadásában
megjelenő Hadtörténelmi Közleményekbe. A részletekről és feltételekről a bizottság
álláspontja:
2. „A folyóiratnak 1/4 évenként és füzetenként legalább is öt nyomtatott ívnyi ter
jedelemben való megjelenését" támogatja, ha a HM évi 552 ezer koronával és az elő
fizetőkkel segíti.
3. „Kiadó gyanánt továbbra is a Magyar Tudományos Akadémia szerepelne...
A Hadtörténelmi Közlemények címlapjának szövege a következő lenne: Hadtörténelmi
Közlemények. A magyar királyi honvédelmi miniszter közreműködésével megjelenő
folyóirat. A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottsága megbízásából
szerkeszti . . . Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia."
4. A szerkesztő bizottságba a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizott
sága jelöli ki az elnököt és két akadémiai tagot, a honvédelmi miniszter jelöl ki két
katona tagot. Ha vita és kétely merülne fel valamilyen kérdésben, akkor a HB elnöke
dönt.
5. A folyóirat változatos tartalma minden fennakadás nélkül fenntartható oly mó
don, amiként az az eddigi Hadtörténelmi Közleményekben volt. A folyóiratban nem
kaphatnak helyet „hadászati és harcászati fejtegetések," mert akkor „a tulajdonkép
peni hadtörténeti szempont hátrányt szenvedne." Ilyen cikkek helye az értekezlet
szerint a Magyar Katonai Közlönyben van.
6. A honvédelmi miniszter azon kérésével, hogy az MTA tagjai sorába katonákat
is felvegyenek, egyetértettek. A „19. század dereka óta nem volt az Akadémiának egy
korszaka sem, amiben katonák tiszteleti, rendes, levelező és segédtagjai ne lettek
volna. (József főherceg, Kiss Károly, Mészáros Lázár, Hollán Ernő, Kápolnai Pauer
István, Rónai Horváth Jenő, Pilch Jenő)."
„7. Ha pedig a honvédelmi miniszter úr az értekezletnek fentebbi pontjaiba foglal
tak alapján a két folyóirat egyesítésének eszméjét megvalósítani véli, az értekezlet
tagjainak sorából már most kijelöli a Hadtörténelmi Bizottság képviseletében azokat,
akiket a vegyes bizottság tárgyalásaihoz képviselőül ki kíván rendelni. Ezek lesznek:
Csánki Dezső, Fejérpataky László, Angyal Dávid rt., Áldássy Antal és Lukinich Imre
lt., valamint Gyalókay Jenő segédt, Pilch Jenő lt., a Hadtörténeti Bizottság előadóját
és a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőjét pedig a vegyes bizottság tárgyalásaihoz
jegyzőkönyvvezetőül és a két csoport mintegy közvetítőjéül kérte fel."
8. Az MTA júliustól szeptemberig szünetel, ezalatt a vegyes bizottság az egyesítés
okmányát úgy szövegezheti meg, hogy az az őszi első HB, — II. osztályi, igazgató
tanácsi és összes ülés elé kerülhessen, mivel az egyesítés feletti végleges döntés „az
Akadémia összes ülése elé tartozik." 26
Az értekezlet jegyzőkönyvét a HB elnökének útján megküldték a honvédelmi mi
niszternek, aki — kivárva az akadémiai nyári szünetet — szeptemberben tért vissza
az egyesítés ügyére. Megbízta Kárpáthy Kamilló tábornokot, hogy helyette intézze az
egyesítést, aki az előzmények folytatásaként, 1922. szeptember 23-i 102.124/VI.—5. szá
mú előterjesztéséhez mellékelve megküldte a tanácskozványi határozványt a HB
elnökének, József főhercegnek. Ebben tájékoztatta: „a Hadtörténelmi Közlemények és
a Hadtörténelem című folyóiratok fúziójáról, — elnökletem alatt megtartott tanács25 Uo.
26 RAL K 1590 16/1922.
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kozás határozványait, mely szerény véleményem — szerint alkalmas arra, hogy mind
két részről óhajott egyesülés mielőbb tető alá kerülhessen." 27
Kéri, hogy a „vegyes tanácskozás elnökségét vállalja el, mely a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Hadtörténeti Bizottság és a honvédelmi miniszter úr által kijelölt
tagok, a fúzió tárgyában és a végleges megállapodások megállapítása céljából tanács
kozáshoz összegyűlnek." A mellékelt határozványokban foglaltak elvei részben meg
egyeznek a HB 16/1922. számú jegyzőkönyvében foglalt kívánságokkal, mindazonáltal
a részletekben, a m. kir. honvédség érdekei és befolyása érvényesülésének biztosítá
sára, egyes tételekben a HB felfogásához nem egészen alkalmazkodnak. Ezért a
Hadtörténeti Bizottságnak a következőkben kellene alkalmazkodnia:
1. „Az újonnan megjelenő «Hadtörténelmi Közlemények» című folyóirat a honvé
delmi miniszter befolyásának szemlélhetővé való tételéért javaslom, hogy a címlapra
a következő nyomattassék : «Hadtörténelmi Közlemények. — Negyedévenként megje
lenő folyóirat. A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottságának és a m.
kir. Hadilevéltár megbízásából szerkeszti... Kiadja a Magyar Tudományos Akadé
mia.»
Ezzel szemben a Hadtörténeti Bizottság a címlapra való nyomást az alábbiak szerint
óhajtaná:
«Hadtörténelmi Közlemények. — A magyar királyi honvédelmi miniszter közre
működésével negyedévenként megjelenő folyóirat. — A Magyar Tudományos Akadé
mia megbízásából.. . «"
Kéri, hogy „azon esetben, ha a címlapra az utóbbi nyomtatást fogadnánk el, úgy a
m. kir. Hadilevéltárnak az új folyóirat szerkesztésében való közreműködése egészen
elhomályosulna és háttérbe szorulna —, ami pedig a m. kir. honvédség erkölcsi érdekét
nem szolgálná.
Szerény véleményem szerint éppen az ellenkezőjére kell törekednünk, hogy ezen
fejlődésben levő ifjú katonai tudományos intézetünk, — amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Hadtörténeti Bizottsága látszólag nem tart egyenrangú intézménynek
— erkölcsi emelése és tekintélyének gyarapítása céljából a Tudományos Akadémia
rendszerébe bekapcsolódjék és így a két tudományos intézetet egy közös cél érdeké
ben szolgálatba állítsuk.
Másrészt a valóságot is fedezi, hogy a folyóirat a honvédelmi miniszter anyagi támo
gatásával jelenik meg és annak szerkesztésében a m. kir. Hadi Levéltár is ténylegesen
résztvesz."
2. Javasolja, hogy a folyóirat szerkesztő bizottsága ne négy, hanem hat tagból áll
jon, hogy betegség és szabadság esetén a működése biztosítva legyen. A HB négy tagú
bizottságot javasolt. A hat tagból három tagot a HB válasszon meg kebeléből, míg a
másik három katonatag legyen.
3. „A folyóirat tartalmát illetőleg a következő kérdés vár eldöntésre: Nem volna
elfogadható a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottságának azon érve
lése, hogy a m. kir. Hadilevéltár útján közlésre benyújtott hadászati és harcászati
fejtegetéseket módjában legyen a szerkesztő bizottságnak kellő mértékre leszorí
tani, — miután az ily dolgozatok nagyobb részt egyéni felfogáson alapuló fejtegetések
lévén az oknyomozó hadtörténelem szempontjából korlátozottak lennének." Javasolja,
hogy a „hadászati és harcászati dolgozatok, amelyek a Hadilevéltár elbírálása után
küldetnek meg az új folyóirat szerkesztő bizottságának, minden további felülbírálás
nélkül közöltessenek ott le". Utasította a Hadilevél tárat, hogy ezek a dolgozatok rö
videk legyenek mivel „az új folyóirat nem lévén tankönyv" és az olvasóközönsége
is más.
Befejezésül ismételten kéri, hogy az MTA HB és a HM által „kijelölt tagok a szó
ban forgó folyóiratok egyesülésének elvi és részlet kérdései felől egy Királyi Fen
ség magas elnöklete alatt
megtartandó vegyes bizottsági gyűlésen végérvényes ha
tározatot hozhassanak". 28
A HB elnökéhez intézett előterjesztés melléklete 1922. szeptember 21-i keltezésű
és a következő címet viselte: „Tanácskozási határozvány, amely a honvédelmi mi
niszter által összehívott értekezlet eredményeként terjesztetik elő". 29 Tárgya a két
folyóirat egyesülése és az előzményekről a következőket tartalmazta:
27 RAL K 1223 72/1922.
28 Uo.
29 Uo. 73/1922.
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„Az előzmények ismertetését az előadó kronologikus sorrendben tárgyalta le. En
nek megtörténte után az értekezlet konkrét feladatainak megoldásához látott, ame
lyeket az alábbiakban szögez le.
I. Megállapítandó, hogy kik legyenek azon tárgyalási bizottság tagjai, akik a Ma
gyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottsága által delegált magyar tudós urak
kal a »Hadtörténelem« és a »Hadtörténelmi Közlemények« című folyóiratok egye
sítése tárgyában összehívandó vegyes bizottsági tárgyaláson, a m. kir. honvédelmi
miniszter képviseletében a tárgyalásokon résztvegyenek.
II. Megállapítandó, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizott
ságának adandó válaszban az elvi kérdésekben a Hadtörténeti Bizottság 16. számú
jegyzőkönyvébe a m. kir. honvédelmi miniszter képviseletében, mily állást foglaljon.
III. Megállapítandó, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizott
sága kiküldendő és megjelölt bizottsággal szóban hátralévő tárgyaláson, a m. kir.
honvédelmi miniszter kirendelt bizottság a részlet kérdésekben milyen álláspontot
képviseljen.
AD. I.
A honvédelmi miniszter képviseletében a tárgyalási bizottság tagjaivá kijelölték:
A m. kir. hadilevéltárból: Rubint Dezső vezérfőtanácsnok, olysai Gabányi János
főtanácsnok, Szelestey László főtanácsnok.
A m. kir. honvédelmi minisztériumból: Takátsy György vezérkari ezredes, Berkó
István tanácsnok.
A m. kir. honvédelmi minisztérium VI. csoportjától: Nagybaconi Nagy Vilmos
vezérkari alezredes, Előadóul: A m. kir. honvédelmi minisztérium VI. csoportjától:
Bengyel Sándor vezérkari alezredes.
AD. II.
ELVI KÉRDÉSEK
1. Az értekezlet egyhangúlag és elvileg az egyesítés mellett foglalt állást és pedig
aként, hogy a m. kir. hadilevéltár által csak nem rég létesített »Hadtörténelem« cí
mű folyóirat olvadjon bele a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizott
sága által kiadott »Hadtörténelmi Közlemények« című folyóiratba.
2. Az egyesülés feltételei:
a) A m. kir. honvédelmi miniszter a »Hadtörténelem« című folyóirat számára
költségvetésileg engedélyezett 552 000 koronát a Hadtörténeti Bizottságnak a jelen
legi előfizetőkkel együtt átadja.
b) Ezen anyagi támogatás ellenében a m. kir. honvédelmi miniszter befolyása az
új »Hadtörténelmi Közlemények« szerkesztésében megfelelően érvényesítések.
c) Az új »Hadtörténelmi Közlemények« című folyóirat negyedévenként jelenjen
meg, legalább negyedévenként 5 nyomtatott íven.
d) Az új »Hadtörténelmi Közlemények« című folyóirat címlapján a m. kir. hon
védelmi miniszter befolyásának szemléltetővé tételére kinyomandó lenne: »Hadtörté
nelmi Közlemények. Negyedévenként megjelenő folyóirat. A Magyar Tudományos
Akadémia Hadtörténeti Bizottságának és a magyar kir.
hadilevéltár megbízásából
szerkeszti... Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.«" 30
Ezután részletesen indokolják az előterjesztéshez hasonlóan a címlap szövegének
ezt a formáját, a hat tagból álló szerkesztő bizottság és a fele-fele arány szükségessé
gét, a folyóirat tartalmának követelményeit, a 10 HB katona segédtag megválasztá
sának indokait. Az Ad. III.-nál a részletkérdésekre térnek ki: az írói tiszteletdíj
nyomtatott ívenként 1000 korona legyen, az előfizetési díj egy évre 240 korona, a ka
tonai vázlatok a hadilevéltárban készüljenek és kinyomtatásuk a térképészeti in
tézetben történjék, az új folyóiratból 100 példányt bocsássanak a minisztérium ren
delkezésére, hogy a csapatok és helyőrségi könyvtárak számára szétoszthassa, a ki
utalt összegről számadást kell vezetni a szerkesztőségnek, amelyet évente felter
jesztenek
a minisztériumnak betekintésre és végül a HB évente írjon ki pályadíja
kat. 31
30 Uo.
31 Uo.

— 171 —

A HB 1922. november 3-i ülésén — melyen jelen volt József főherceg elnök, Ballagi
Aladár, Fejérpataky László és Angyal Dávid rt., Aldássy Antal, Hóman Bálint és
Pilch Jenő lt., Breit József, Gyalókay Jenő, Gabányi János, dr. Tóth Zoltán segéd
tag — vitatta meg a fenti okmányokat. Pilch Jenő bizottsági előadó végig ismertette
a fúzió kronológiájának összes iratát, illetve azok tartalmát, majd a jegyzőkönyv
szerint: „Az előadottak alapján az elnök az egyesülés ügyét a bizottság tanácskozá
sa alá bocsátja azzal a hozzáfűzéssel, hogy a bizottság tagjai az egyesülés ügyét, amely
nek megvalósítása
igen kívánatosnak tetszik, megvitassák és jóakaratú elbírálás
ban részesítsék." 32
Ballagi Aladár azt javasolta „a bizottság ne húzódjon vissza a fúzió megterem
tése ügyében" és egyetértett a HM új szövegű HK-címlapjával, mivel „ennek az új
intézménynek emelni fogja fényét". Hóman Bálint azt fejtegette, hogy a HB egyen
rangúnak tartja a Hadilevéltárat. „Itt rangkülönbségről nem lehet szó, csupán mi
nőségbeliről, amennyiben az egyik intézet pusztán tudományos, míg a másik, akár
csak a m. kir. O.L., bizonyos fokú, sőt majdnem kizárólagosan bürokratikus intéz
mény." A cikkek minősítésénél az akadémiai bírálat érvényesül, de a hadilevéltár
érdeke is, mivel a szerkesztő bizottságnak a fele az ő tagjuk. A bizottság a „Tanács
kozási határozvány" egyes pontjait megvitatta és az elvi kérdéseket és a részletkérdé
seket is lényegében határozatban fogadta el. Ezen kívül a fúzióra vonatkozó összes
iratot és az ülés jegyzőkönyvét a II. osztály 1922. november 13-i ülése elé terjesz
tették megtárgyalásra, hogy az az akadémia összes ülés elé kerülhessen november
27-én és december 18-án. Emellett sürgősen a honvédelmi miniszter elé terjesztette
a jelen ülés jegyzőkönyvét azzal a kérelmével, hogy a fúzió ügyében végérvényesen
döntő vegyes bizottság ülését még az összes ülések előtt hívja egybe.'"
A HB elnöke a m. kir. honvédelmi miniszternek a Hadtörténelmi Közlemények
és a Hadtörténelem :j című folyóiratok ügyében a bizottsági jegyzőkönyvet 1922. no
vember 8-án tette
át. "' Ugyanaznap küldte meg az okmányokat a MTA II. osztályának
is, jóváhagyásra.115 Az MTA II. osztálya 1922. november 13-i zárt ülésén megvitatta
a HB által kiadott „Hadtörténelmi Közlemények" és a m. kir. hadilevéltár kiadta
„Hadtörténelem" című folyóiratok egyesítése tárgyát. Pilch Jenő lt., a HB előadója
részletes előterjesztésben indokolta a fúzió szükségességét, a II. osztály határozatában
jóváhagyta és az akadémia összes ülés elé terjesztette.™
Megtartották a vegyes bizottsági ülést is. Jegyzőkönyvet vettek fel 1922. december
18-án a Magyar Tudományos Akadémián a m. kir. honvédelmi miniszter 1922. de
cember 6-án kelt 102.568/VI-5. számú kiadványa alapján a Hadtörténelmi Közlemésyek és a Hadtörténelem című folyóiratok egyesítése tárgyában alakított vegyes bi
zottság üléséről is.'17 Az MTA részéről József főherceg, a HB elnöke, Fejérpataky
László, Angyal Dávid rt., Domanovszky Sándor és Pilch Jenő lt., valamint Gyalókay
Jenő st., a m. kir. honvédelmi minisztérium kiküldöttei gyanánt Rubint Dezső vezérfőtanácsnok, a m. kir. hadilevéltár főigazgatója, Gabányi János és Szelestey Lász
ló főtanácsnokok, Bengyel Sándor, Nagy Vilmos és Bodolay vezérkari alezredesek
és Berkó István tanácsnokok vettek részt ezen az ülésen.
Pilch Jenő összefoglalta a Hadtörténelmi Közlemények és a Hadtörténelem című
folyóiratok fúziójának keletkezését és az MTA és a m. kir. honvédelmi minisztérium
által ebben az ügyben kirendelt bizottságok tárgyalásait, ezeknek az eredményeit
és azt a pontot, amely a jelen vegyes bizottság elé utaltatott, éspedig, hogy a Hadtör
ténelmi Közleményekben megjelenő összes cikkeknél a közlés feletti döntés csakis
a szerkesztő bizottságot illetheti meg, vagyis minden cikknél az akadémiai bírálatnak
kellene érvényesülnie. Ezt a vegyes bizottság egyhangúan tudomásul vette.
Bengyel Sándor vezérkari alezredes, mint a honvédelmi minisztérium kiküldöttje
és az egyesülés ügyének a m. kir. honvédelmi minisztériumi előadója, még a követ
kezőket jelentette ki:
a) a m. kir. honvédelmi minisztérium elfogadja az MTA javaslatát, hogy a Had
történelmi Közleményekben cikkek közléséről csak a szerkesztő bizottság dönthet;
32
33
34
35
36
37

RAL K 1590 20/1922.
Uo.
UO. (75) 21/1922.
Uo. (76) 22/1922.
Uo. (74)/1922.
RAL K 1590 23/1922.

— 172 —

b) elfogadja a HB javaslatát, hogy a folyóirat előfizetésének ügyét és expediálását
a Hadilevéltár végezze; hogy
c) az írói tiszteletdíj ívenként 1000 korona legyen; hogy
• d) mennyi lesz a tiszteletpéldányok száma, és kéri, hogy
e) az Akadémia minél előbb tudassa a honvédelmi minisztériummal és a Had
történeti Bizottsággal, hogy az Akadémia az 1922. évben mekkora összegű pénzbeli
segítséget óhajt kiutalni a Hadtörténeti Bizottságnak.
A vegyes bizottság az a) és b) pontokat tudomásul vette, helyt adott a c) pontnak,
Pilch Jenő előadta a d) ponthoz, hogy a jelzett példányszám kb. 100—120 lesz és hogy
az e) pontban megkeresik a főtitkári hivatalt. Mindezt jóváhagyták.
A jegyzőkönyv szövege szerint: „Miután a bizottság tagjai a tárgyhoz többen nem
szólottak és mivel mind a honvédelmi minisztérium, mind az Akadémia által a fú
zió kérdésében felvetett kérdések valamennyié megoldatott és szabályoztatott, — az
elnök kimondotta a két folyóirat egyesülését az eddigi tárgyalások jegyzőkönyvei
ben elfogadott feltételek mellett, még pedig azzal a hozzáadással, hogy a vegyes bi
zottsági ülés jegyzőkönyvének egy-egy példánya a m. kir. honvédelmi miniszter és az
MTA főtitkár úrnak tétessék át a további intézkedések sürgős megtétele végett. 38 A ve
gyes bizottságnak ezt a jegyzőkönyvét József főherceg, tábornagy, a bizottság elnöke
írta alá.
A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottsága 1922. december 21-én
a vegyes bizottság egy-egy jegyzőkönyvét megküldi a honvédelmi miniszternek és
az Akadémia főtitkári hivatalának, lényegében 39
azonos kísérőlevéllel intézkedésre,
hogy „a fúzió 1923. január hó 1-gyel megtörténjen".
Balogh Jenő, a MTA főtitkárának a MTA Hadtörténeti Bizottságához intézett 1922.
december 28-i leiratában ez áll: „Szerencsém van tisztelettel közölni, hogy az Akadé
mia összes ülése és az Igazgató Tanács elvben hozzájárult a Hadtörténelem és a Had
történelmi Közlemények című folyóiratok egyesítéséhez és az e tárgyban hozott bi
zottsági és vegyes bizottsági határozatokhoz.
Az új folyóirat részére kiutalandó összeget az Akadémiának 1923. január 29-én
tartandó összes ülése és az Igazgató Tanács fogják a költségvetés megállapítása al
kalmából meghatározni. Az új folyóiratból társulatoknak, az intézeteknek és egyé
neknek körülbelül 200 példányt kell átadni.'"' 0
A HB 1923. január 5-i ülésén tudomásul vette a vegyes bizottság 1922. december
18-i ülésének jegyzőkönyvét a Hadtörténelmi Közlemények és a Hadtörténelem című
folyóiratok egyesítése tárgyában, az eldöntetlen kérdések feletti határozatot és azt,
hogy a jegyzőkönyv egy-egy példányát átadták a honvédelmi minszternek és az MTA
főtitkárának. Az előadó ezután ismertette az MTA főtitkárnak 1922. december 28-i,
a folyóiratok egyesítése ügyében küldött értesítését és szó szerint ismertette a m.
kir. honvédelmi miniszter által 1922. december 29-i 102.881/VI-5. számú, a HB el
nökéhez küldött átirához csatolt ügyirat másolatát, „melyet a honvédelmi miniszter
úr a Hadtörténelmi Közlemények és a Hadtörténelem című folyóiratok egyesítése
végrehajtása tárgyában a m. kir. hadi levéltár főigazgatóságához intézett"/' 1 Felvilá
gosító kérdések után a bizottság ezeket jóváhagyólag tudpmásul vette.
A HB megtárgyalta a fúziót érintő új bizottsági tagok és segédtagok ügyét és ki
jelölte a szerkesztő bizottságot. Pilch Jenő előadót és szerkesztőt felmentették szer
kesztői beosztásából és Gyalókay Jenő segédtagot bízták meg. A szerkesztő bizott
ság katona tagjai lettek Keresztes Kálmán főtanácsnok, Rákossy György altanácsnok és Bengyel Sándor vezérkari alezredes, a HB részéről a SZB elnöke Angyal Dá
vid r t , tagok Domanovszky Sándor, Lukinich Imre és Pilch Jenő lt.
Az ülésen megtárgyalták és elfogadták az 1922. évi zárszámadást és jelentést, va
lamint az 1923. évi költségvetést és munkaprogramot és megbízták
az előadót, hogy
azokat terjessze fel a II. osztálynak, illetve a főtitkári hivatalnak/' 2
Az MTA Hadtörténeti Bizottsága 1923. január 7-én jelentette a bizottsági rendes
és segédtagok jelölését a II. osztálynak; eszerint a két folyóirat egyesítése alapján
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a HB január 5-i ülésén rendes tagoknak jelölte: gróf Klebelgsberg Kunó tiszteleti
tagot, Szádeczky-Kardoss Lajos rendes tagot, Takáts Sándor, Modinka Antal, Iványi
Béla levelező tagokat. Segédtag lett Rubin Dezső nyá. altábornagy, vezérfőtanácsnok, a m. kir. Hadilevéltár főigazgatója, Keresztes Kálmán nyá. ezredes, főtanácsnok, a m. kir. Hadilevéltár III. csoportfőnöke, Bengyel Sándor és Nagy Vilmos ve
zérkari alezredes, előadók a honvédelmi minisztériumban, Rákossy György nyá. al
ezredes, altanácsos, a m. kir. Hadilevéltár előadója, Vadnay Emil nyá. százados, fő
előadó, m. kir. Hadilevéltár könyvtárosa/' 3
A HB ugyancsak ekkor jelentette a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bi
zottságának már az előzőekben ismertetett tagnévsorát/'' 1 a főtitkári hivatalnak pe
dig beterjesztette
zárszámadását, évi jelentését, költségvetési tervét és munkaprog
ramját/' 5 Jelezte, hogy a bizottság az 1922. évi zárszámadást még nem állíthatta öszsze, „minthogy folyóirata a nyomdai nehézségek miatt még ezideig nem jelenhetett
meg; amint a folyóirat ez évi január hó végével megjelenik" azt pótlólag előterjesztik.
Az „1922. évben a bizottság munkássága csak abban merült ki, hogy a honvédelmi
miniszter úr ajánlatára létrehozta az Akadémia kiadásában megjelenő Hadtörténelmi
Közlemények és a m. kir. Hadilevéltár kiadta Hadtörténelem című folyóiratok egye
sülését". Ezen kívül a bizottság 30 ezer koronás pályázatot hirdetett 1923. december
31-i határidővel „A volt középponti hatalmak 1918-i összeomlásának okai" címmel.
Az „1923. évben a bizottság egyenlőre kifogja adni a Hadtörténelmi Közlemények
következő évfolyamát, még pedig mind az Akadémia, mind pedig a honvédelmi mi
nisztérium támogatása mellett, mintegy 30—40 nyomtatott ívnyi terjedelemben"/ 1 ''
A HB 1923 első félévére szóló költségvetése szerint: „A bizottság folyóirata 2300
példányban két ízben (1923 márciusában és júniusában) fog megjelenni összesen
húsz nyomtatott ívnyi terjedelemben. Feltéve, hogy a nyomdai és grafikai szak árai
emelkedni nem fognak, a bizottság költségvetésének bevétele és kiadás tételei valakorona, kiadás összesen 702 520 korona, ebből az 1923. évi 1—2.
füzet nyomdai, papírmint a félév végével mutatott maradványa a következő lesz/' 7 Bevétel összesen 869 000
költségeire stb. 628 520 korona, írói tiszteletdíjakra 38 000 korona, a szerkesztő tiszte
letdíja 8000 korona, a kiadóhivatal
költségeire 16 000 korona; maradvány 1923 máso
dik felére 166 68ú korona/' 8
A HB február 8-i ülésén engedélyezte a Hadtörténelmi Közlemények 1922—23.
évi folyamainak együttes kiadását, az alábbi okoból: az MTA csak 200 000 korona tá
mogatást nyújtott, a nyomda nem szedte ki az 1922. évben leadott kéziratokat, s hogy
ne legyen sok késés, mert az árt a fúziónak és ha az előfizetők száma nem éri el a
'•
tervezetet, ez negatívan befolyásolja a költségalakulást/' 9
Az összevont 1922/1923. évfolyam első száma végül 1923 márciusában jelent meg,
melyben Pilch Jenő „Űjraébredés!" című programadó cikkében méltatja a Hadtörté
nelmi Közlemények szerepét és megalakulásától — 1888-tól — fejlődését, majd hoszszasan foglalkozik a fúzió históriájával és jelentőségével. Méltatja azokat, akik „a
nemzet mai súlyos viszonyai között tényezői voltak a Magyar Tudományos Akadé
mia Hadtörténelmi Bizottsága által kiadott Hadtörténelmi Közlemények újraébredésének.
A két folyóirat egyesülésével a magyar hadtörténelmi irodalomnak most kétsé
gen kívül új korszaka nyílik meg, anélkül azonban, hogy a rég kitűzött nemes és
fontos cél érdekében megalkotott program lényegesen megváltoznék; csak a leg
újabb kor hadtörténelmének nagytömegű anyaga folytán fog tetemesen bővülni az
új folyóirat.
Amikor tehát a Hadtörténelmi Közlemények életét megmentve, újra munkához
látunk, minden magyar ember közreműködését és pártfogását 50kérjük, legyen az író,
avagy a tudományok iránt pusztán érdeklődő polgár és katona."
Tény, hogy a Pilch Jenő által felvázolt program maradéktalanul érvényesült a
43
44
45
46
47
48
49

RAL K 1223 81/1923.
Uo. 82 (4)/1923.
Uo. 83—84 (6)/1923.
Uo.
Uo.
Uo.
RAL K 1590 7/1923.

50 Hadtörténelmi Közlemények

(a továbbiakban — HK), 1922/1923. 1. sz. 5. o.

— 174 —

folyóirat tartalmában: már az első számban megjelent 9 munka közül 4 az első vi
lágháborúval foglalkozott.
A HB 1923. május 25-i ülésén részletesen foglalkozott a folyóirat helyzetével, tu
domásul vette, hogy az 1. szám kiadása 343 265 koronába került és 1 füzet ára 171
korona és 64 fillér a 2000 példányban való kinyomtatásnál és, hogy a 2. szám meg
jelentetése 684 085 korona lesz. A bizottság meghallgatta a szerkesztő bizottság má
jus 5-i üléséről a tájékoztatót és jóváhogyta a tiszteletdíjak emelését, valamint a 2.
szám anyagát és a 2. füzet egyesítését a 3-kal. Tudomásul vette, hogy az előfizetők
száma 1923. május 4-én 1136, eből 1093 a honvédségi és 43 a polgári. Jóváhagyta a
Hadilevéltár kérésére
a Hadtörténelmi Közlemények 1923 24. évi 4,5 millió koronás
költségvetését. 51
A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottsága 1923. július 14-én tartotta meg
3. ülését, melyen Szelestey László kiadóhivatali vezető javaslatára elhatározta az elő
fizetők számának növekedése miatt 2300-ra emeli a példányszámot 2és egy szám előfi
zetési díját 500 koronára. Ehhez a HB 1923. július 28-án hozzájárult.' A HB honvédel
mi minisztertől 1923. július 31-én kérte a Hadtörténelmi Közlemények előfizetési
díja
felemelésének engedélyezését, mindenekelőtt az áremelkedések miatt. 53 Csáky Ká
roly honvédelmi miniszter 1923. augusztus 13-i átiratában „hozzájárult" az előfizetési
díj 500 koronára való felemeléséhez."'''
Az év második felében bekövetkezett rohamos áremelkedés negatív hatást gyako
rolt a folyóirat fejlődésére, amit a szerkesztő bizottság 1923. december 1-jei ülése is
tükröz: 1. Az előfizetés díja 1924-re, fél évre 4000, összesen 8000 korona; a szerzők
tiszteletdíjára egy szám nyomdaköltségének 10%-át kell fordítani. 2. Az MTA fő
titkárának rendelete nem vonatkozik a HK imprimálására. 3. Elfogadták a folyóirat
1924. évi 1—2. füzetének tartalmát és a 3—4. füzet anyagait. 4. Készítsenek tárgy-,
mutatót a 25 évfolyamhoz és a jubileumról az 1924. 1. számban a szerkesztő emlé
kezzen meg. 5. Az 1924. esztendőben 2500 példányban nyomtatják ki a folyóiratot.
Ezeket a döntéseket a HB 1923. december 11-i ülésén jóváhagyta, azzal a módosítás
sal, hogy 1924. január l-jétől az előfizetési díjat 10 000 koronára kell felemelni.'"' Er
ről még aznap átiratban tájékoztatta a honvédelmi minisztert, az indoklásban
fel
hozva, hogy egy nyomtatott ív 2500 példányban 500 ezer koronába kerül. 56
Az MTA Hadtörténeti Bizottsága elkészítette 1923. évi zárszámadását, amelyet elő
terjesztett a honvédelmi
miniszternek, az MTA főtitkári hivatalnak és a Hadilevéltár
főigazgatójának. 57 Ebből kitűnik, hogy a „bizottság működése 1923. évben is csak a
Hadtörténelmi Közlemények kiadására terjedhetett ki". A folyóirat negyedévenkénti
közreadását megakadályozta, hogy 1923 harmadik negyedében csak a HM támogatás
felét kapták meg, 1,5 milló koronát, a nagy nyomdai és papíráremelés miatt a 3—4.
szám összevontan az év utolsó harmadában jelent meg. A Hadtörténelmi Közlemé
nyek 1923-ban összesen 31 nyomtatott ív terjedelemben jelent meg és kiadása öszszesen 3 296 392 koronába került, ebből az írói tiszteletdíj 130 740, az adminisztrá
ció 62 659 korona volt.58
Érdekesen alakult a folyóirat előfizetőinek száma és összetétele a zárszámadás
szerint: „A Hadtörténelmi Közlemények előfizetőinek száma 1970 volt, amely szám,
tekintetbe véve más tudományos folyóiratok előfizetőinek csekélyebb számát, igen
szép eredménynek mondható és egyben annak is bizonyítéka, hogy folyóiratunkat
elsősorban is az ország fegyveres erejének tisztikara és intézményei, és azután más
és polgári egyének is eddig nem tapasztalt dicséretreméltó módon támogatták. Két
ségtelen az is, hogy a folyóirat elterjedésében nagy szerepet 5játszott a folyóirat cik
keinek magas tudományos tartalma, ami a szerkesztő érdeme." "
Az előfizetők összetétele a következő volt: gyalogság 550, lovasság 42, tüzérség
87, csendőrség 302, vámőrség 266, HM 77, HM VI. csoport 28, Ludovika Akadémia
43, egyéb tanintézetek 28, Hadilevéltár és Múzeum 18, más katonai intézetek 95,
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utászcsapatok 5, magasabb honvédparancsnokságok 39, ismeretlen beosztásúak 280,
polgáriak 60. Az egyezmény alapján az MTA 200, a HM 100 ingyenpéldányt kapott,
a cserepéldányok száma 70, a szétküldött példányok száma 1923 végén 2340 volt.110
A HB és a szerkesztő bizottság határozatának megfelelően Gyalókay Jenő a folyó
irat 1924. évi 1—2. számában közreadta „Beköszöntő" című rövid cikkét, kifejtve
benne: „A kényszerűségszülte megszakításokat leszámítva, immár XXV. évfolya
munkat indítjuk meg.
Nem a nálunk annyira elfajult jubilálás vágya, nem is a feltűnni akarás állítja ezt
a rövid megemlékezést idei első füzetünk élére. Kegyeletünket és tiszteletünket akar
juk leróni azok iránt akik — harminchat évvel ezelőtt — folyóiratunkat szárnyára
bocsátották". Áttekintve a folyóirat fejlődéstörténetét, kiemeli annak pozitív és ne
gatív tényeit, majd sajátos szemléletű és vitatható programot adva szögezi le: „XXV.
évfolyamunkat megkezdve, bizalommal fordulunk a hadtörténelem minden műve
lőjéhez és barátjához, kérve őket: ne hagyják folyóiratunkat elakadni éppen akkor,
amikor a katonai és hadtörténetirodalom külföldön mindenütt hatalmas fejlődésnek
indult, még olyan országokban is, amelyeknek
katonái, vitézség dolgában, a legutolsó
sorban sántikáltak a világháború alatt."'11
A HB 1924. február 9-i ülésén örömmel vette tudomásul, hogy a HK 1—2. füzete
teljesen
készen van és néhány nap múlva szétküldik; terjedelme 11 1/4 nyomtatott
,i2
ív A HB 1924. február 26-i kérelmében segély kiutalását kérte a honvédelmi mi
nisztériumtól, beszámolva, hogy a folyóirat 1924. 1—2. száma készen van, a nyomdai
költség 6 654 553 korona, az adminisztrációs kiadások és a tiszteletdíjak 798 000 ko
ronára rúgnak. 03Ezek fedezésére hiányzott 1 754 553 korona és ezért kért 2 millió ko
rona segítséget. A honvédelmi minisztérium 1924. április 13-i 4.448 Ein.-1924 szá
mú átiratában közölte a HB elnökével, hogy a HK segélyezésére jelenleg csak 1 1 2
millió korona utalható ki, 1 millió pedig májusban.'*
Már ez az átirat is jelezte, hogy újra veszély fenyegeti a Hadtörténelmi Közlemé
nyek létét. A HM elnöki o.sztálya 1924. április 25-re összehívott egy értekezletet, hogy
„a m. kir. hadtörténelmi levéltár által kiadott »Magyar Katonai Közlöny«, a k. magy.
József-műegyetem hatáskörébe tartozó technikai kísérleti állomás kiadta »Katonai
Műszaki Közlöny«, valamint a m. kir. hadtörténelmi levéltár és az MT Hadtörté
nelmi Bizottsága megbízásából szerkesztett, de a Magyar Tudományos Akadémia
által kiadott »Hadtörténelmi Közlemények« 1924. évi július hó l-jével vagy csak
1925. évi január hó l-jével egy közös folyóirattá egyesíttessenek."'"
Az MTA Hadtörténeti Bizottsága 1924. április 22-én a honvédelmi minisztéri
um elnöki osztályához átiratot intézett, melyben kifejtette a következőket:
1. „Nem pártolom a kérdéses folyóiratok egyesítését."
2. „A HM kérte a két folyóirat fúzióját." A két folyóirat egyesülése során a HM és
MTA megállapodásának minden feltételét teljesítették.
3. Az MTA illetékesei a HM óhaját részletkérdésekben is teljesítették.
4. Csatolta a fúzió 6 alapokmányát, kiemelve:
a) „1 1/2 év alatt a fúzió minden tekintetben, — így főként a Hadtörténelmi Köz
leményeknek minden kritikát kiálló magas színvonalú és katonai tudományos tar
talma, valamint a Magy. Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottságába be
választott katonai és polgári tudósok örvendetes összműködése — várakozáson felül
sikerült, amit nemcsak a szakértők, hanem a hozzá kevésbé értők nyilatkozata, va
lamint a 2000-et elérő előfizetők nagy száma is ékesen bizonyít."
b) Veszélybe sodorná egyszer és mindenkorra a polgári és katonai írók együtt
működését, ha a HM egyoldalúan felbontaná az egyezséget: „az országnak száz éven
át nagy hírnévre és tekintélyre vergődött első magyar tudományos intézetével kö
tött egyességet nyomós okok nélkül nem szabad felbontaniuk."
c) Ha az MTA HB egymaga kénytelen kiadni a Hadtörténelmi Közleményeket ez
azt jelentené, hogy a hadtörténeti irodalom veszélybe kerülne és az ország súlyos
anyagi viszonyai ellenére meg kell őrizni a folyóiratot.
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d) „Kétlem azt, hogy az előbb említett három folyóiratnak egyesítése esetén, az
újonnan alakuló egy folyóiratban mindazoknak a kérdéseknek helyet tudnának szo
rítani, amelyeket azok eddigelé külön-külön tárgyalhattak és oldhattak meg a hon
védség és a honvédelem érdekében."
5. A HM anyagi támogatásának megvonása egyet jelent az erkölcsi megvonással,
aminek a Magyar Tudományos Akadémián meglennének a következményei.
6. A másfél éves számadás szerint a Hadtörténelmi Közlemények anyagi ügyei
ben a HM támogatása 5 052 000 korona, a kiadás 11 251 047 korona, az MTA és az elő
fizetők része 6 199 047 korona volt. 1923 első felében az 1 276 844 korona kiadáshoz
a HM hozzájárulása 552 000 korona volt, az 1923—24. költségvetési évben a 9 974 203
korona kiadáshoz a HM 4,5 millió koronával járult hozzá.
7. Reméli, hogy a HM nem vonja meg támogatását a Hadtörténelmi Közlemé
nyektől és a folyóirat jelentőségének megfelelően továbbra is arányos támogatást ad.Wi
Ennek a jól megindokolt átiratnak a hatására a honvédelmi minisztérium elállt a
Hadtörténelmi Közleményeket más folyóiratokkal egybeolvasztani akaró szándéká
tól. A honvédelmi minisztérium 1924. június 26-i 11.439 elnökség-1924. számú átira
tában a HB-nak még ugyan azt fejtegette, hogy a magyar katonai folyóiratok válsá
gos időket éltek át és a helyzet 1924—25-ik költségvetési évben sem fog javulni, de
a Hadtörténelmi Közlemények 1924.
július 1—szeptember 31. közötti támogatására
mégis 4 millió koronát biztosított.1'7 Ezt a HB július 4-i ülésén tudomásul vették és
azt is, hogy a szerkesztő bizottság május 17-i határozata szerint 1924. második fél
évére a Hadtörténelmi Közlemények előfizetési díja 0820 000 korona lesz, valamint a
szerkesztői jelentést az 1924. 3—4. füzet tartalmáról. A honvédelmi minisztérium
1924. szeptember 18-i 16.639 Ein.-1924. számú átiratában közölte a HB előadójával,
hogy 1924. október
1—december 31. közötti időszakra a HK támogatására 20 milló
koronát utalt ki.fi0
A szerkesztő bizottság 1924. november 4-én tartotta meg 2-ik ülését és a jegyző
könyv szerint jelen volt dr. Angyal Dávid elnök, dr. Lukinich Imre, dr. Domanovszky
Sándor, Pilch Jenő és Keresztes Kálmán bizottsági tagok, Szelestey László a kiadó
hivatal vezetője és Gyalókay Jenő felelős szerkesztő. Az ülés napirendi tárgyai: 1. A
szerkesztő bejelenti, hogy a folyóirat ebben az évben 21 6'8, a Tárgymutató 4 nyom
tatott ívben jelent meg. A folyóiratban 10 önálló közleményt, 2 tárcacikket, 3 forrás
közleményt, 9 irodalmi ismertetőt, 1 hivatalos közlést és 1 nekrológot tartalmazott.
2. Szelestey László jelenti, hogy az előfizetők száma 1380, vagyis a múlt évihez ha
sonlítva 600 főnyi apadás mutatkozik. Ennek oka az, hogy a hadseregben beállott
létszámcsökkenés az előfizetői számra is károsan hatott. 3. Pilch Jenő bejelenti, hogy
a pénzügyi maradvány 10 1 2 millió korona és így a folyóirat megjelenése, a HM-től
és az MTA-tól várható támogatással együtt, legalább a jövő évre biztosítottnak lát
szik. 4. A szerkesztő kéri a bizottságot, hogy a folyóirat jövő évi előfizetési díját ál
lapítsa meg, hogy azt időben meghirdethessék. A szerkesztő bizottság a HB-nak ja
vasolni fogja, hogy az előfizetési díj a jövő évre 2 aranykorona legyen és előfizetni
csak egész évre lehessen. 5. Mivel a HK a polgári körökben nem ismert eléggé, ezért
egy felhívást kell kiadni. 6. A Bellona című lengyel katonai folyóirat cikket kért
és kapott „Bem hadműveleti tervei 1849 nyarán" címmel, megjelent az augusztus—
szeptemberi számában. 7. Megtárgyalták
a beérkezett dolgozatokat. 8. írói tisztelet
70
A HB november 21-i ülésén jóváhagyta a HK
díjak emelésére később intézkednek.
71
szerkesztő bizottságának döntéseit és elkészítette zárszámadását az 1924. esztendőre,
melyet egy-egy példányban megküldött a honvédelmi minisztériumnak, az MTA
főtitkárának és a Hadtörténelmi Levéltár főigazgatójának 1924. november 23-án.72
A zárszámadás megállapította, hogy a HB működése csak a Hadtörténelmi Köz
lemények kiadására terjedhetett ki és a korlátozott tevékenység oka az ország gazda
sági körülményei. Az árak emelése miatt az 1—2., 3—4. számok összevonva jelen
tek meg, 25 6 8 nyomtatott ív terjedelemben. A HK 1—2. száma 7 629 203, a 3—4. szá66
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ma 35 676 869 koronába került. Az előfizetők száma 1380 volt, a 600 csökkenésnek
oka a létszámcsökkentés és hogy az egy évi előfizetés 20 000 korona. A folyóirat to
vábbi megjelenését indokolják a következők: a tisztikar továbbképzésének eszköze;
a katonai írógárda nevelése; egyedül foglalkozik a magyar hadtörténelemmel; csak
a HM támogatással maradhat fenn; megszűnése károsan hatna a katonai és polgári
együttműködésre és ha nem jelenne meg a Hadtörténelmi Bizottság is megszűnne
és így az MTA honvéd tagjainak működése is véget érne. Ezt szem előtt tartva a HM
1924. december 19-én a folyóirat 1925. január 1—március 31. közötti támogatására
10 millió koronát utalt ki.™
A HB 1925. március 27-i ülésén a szerkesztő bizottság határozata alapján beje
lentették, hogy a Hadtörténelmi Közlemények előfizetőinek száma 683, a kinyomta
tandó példányszám pedig 1500-ban lett meghatározva. Ivenként a tiszteletdíj eredeti
értekezés esetében 480 ezer korona, forrásközlés stb. esetében 240 ezer
korona. Ismer
tették az 1—2. szám anyagát és a várható megjelenési időpontot.7''' Ezen kívül, mi
vel a bizottság mandátuma lejárt, 75a II. osztályhoz felterjesztendő jelölésekben is ál
lást foglaltak és a listát elküldték. A 22 fős új bizottság névsorát a HB május 19-én
kapta meg.70
A folyóirat szerkesztő bizottsága 1925. június 25-i második ülésén tárgyalta meg
a Hadtörténelmi Közlemények helyzetét. Tudomásul vette, hogy az 1—2. füzet ápri
lis végén 13 ív terjedelemben, 1500 példányban megjelent. Elhatározta, hogy a 100
millió korona támogatás és a 775 előfizető figyelembevételével a következő füzete
ket is 1500 példányban kell kinyomtatni. A szerkesztő, beszámolva a dolgozatokról,
javasolta a 3. és 4. füzet külön-külön kiadását, ami elfogadtatott oly módon, hogy
a 3. 77
és 4. füzet 10-10 ív terjedelemben szeptember végén és december elején jelenjen
meg. A HB július 9-i ülésén 78elfogadta a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő
bizottsága ülésének határozatát. Közben a folyóirat a HM-tól rendszeresen meg
kapta a negyedévi io millió korona támogatást.™
Mindezek dacára a HB 1925. november 2-i ülése, amely megtárgyalta a Hadtör
ténelmi Közlemények ügyét és az 1926. évi
költségvetést, már igen aggasztó jeleket
látott a folyóirat megjelenése kérdésében. 80 Ezt tükrözi a Hadtörténelmi Bizottság
nak az MTA II. osztályához felterjesztett 1926. évi terve, mely szerint kiadni szándé
koznak József főherceg világháborús naplója I. kötetét — ez 100 millió korona —,
a Hadtörténelmi Közleményeket — ez az egész évi akadémiai segély révén 120 millió
korona —, még két kiadványt 20-20 millió, összesen 40 millió korona költséggel.
A tervjavaslat megjegyezte, hogy a Hadtörténelmi Közlemények „még mindig
nem érhették el azt a terjedelmet, amiben azelőtt jelentek meg. Az addig nyújtott
honvédelmi minisztériumi évi 40 (negyven) milliós, és az akadémiai évi csupán 8
(nyolc) milliós segély, számítása révén az előfizetők csekély számát is, jövőben még
ahhoz is elégtelen lesz,
hogy a Hadtörténelmi Közlemények csökkentett terjedelem
ben jelenjenek meg." 81
Az 1925. évi zárszámadásból is érdemes néhány fontosabb pontot szó szerint idézni:
„1. A bizottság működése az 1925. évben is csak a Hadtörténelmi Közlemények ki
adására terjedhetett ki. E szűk korlátok közé szorított működésének egyedüli oka
az ország gazdasági körülményeiben gyökeredzett, mert lehetetlen volt más irányú
tevékenységet kifejteni az anyagi eszközök hiánya miatt.
2. A kötött Egyezségben a Hadtörténelmi Közlemények számára megállapított évi
legkevesebb 20 nyomtatott ív helyett a bizottság folyóiratát 35 nyomtatott ív terje
delemben adta k i . . .
5. Az előfizetők száma 826 volt. A múlt évivel szemben tehát 554 főnyi apadás mu
tatkozik. Ennek oka egyrészt a m. kir. honvédségnél bekövetkezett létszámcsökkenés,
és az is, hogy a folyóirat árát, az általános drágulás miatt, az elmúlt évben is fel kel
lett emelni.
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Egybevetve azonban a többi magyar tudományos folyóirat előfizetőinek számával,
a Hadtörténelmi Közlemények előfizetői még mindig elég szép számmal jelentkeztek.
Ez az eredmény annak bizonyítéka, hogy a folyóiratot elsősorban is a m. kir. hon
védség, valamint a vám- és folyamőrség tisztikara támogatta." 82 Az 1925. évi kiadás
102 934 014 korona volt, amit teljes egészében a HK kiadására fordítottak. Látva a
nehéz helyzetet, az MTA főtitkára 1926. január 4-én közölte a HB-val, hogy a HK
1926. évi folyamához 60 ezer koronával járul hozzá: „Ennek folytán nincs akadálya
annak, hogy83 a Hadtörténelmi Közlemények 1926. évi folyamának füzetei nyomdába
adassanak." Itt jegyezzük meg, hogy József főherceg „A háború, amint én láttam"
című munkájának kiadására az MTA 100 millió koronát biztosított.
A HB 1926. január 23-i ülésén megnyugvással vette tudomásul, hogy a Hadtörté
nelmi Közlemények az első félévre 60 millió korona segélyt kapott és jóváhagyta a'
szerkesztő bizottságnak azt
a döntését is, hogy az 1926. évi előfizetés díja 5 pengő
(62 500 papírkorona) lesz.8'1 Gyalókay Jenő
szerkesztő a HB május 15-i ülésén már
pozitív eredményekről számolhatott be. 85 A HM és az MTA a Hadtörténelmi Közle
mények
számára az egész év folyamán rendszeresen kiutalta a szükséges pénzössze
geket.86 Az 1926. évi zárszámadás szerint a HB tevékenysége lényegében csak a Had
történelmi Közlemények kiadására terjedt ki, a folyóirat 34 2/16 nyomdai ív ter
jedelemben jelent meg, az előfizetők száma 684 volt és a múlt évivel szemben 142
főnyi apadás mutatkozott. A HB bevétele 200 459 000 korona volt, kiadása a Hadtör
ténelmi Közleményekre 142 861 300 korona,
ebből 45 353 000 korona az írói tisztelet
díj volt. Maradvány 57 598 600 korona. 87
Az 1927. esztendő nemcsak az új pénznemre, a pengőre való áttérés éve volt, hanem
a Hadtörténelmi Közlemények esetleges új nyomdában történő előállításának eszten
deje is. Gyalókay Jenő 1927. november 30-án levelet intézett a pécsi Dunántúli Könyv
kiadó és Nyomda Részvénytársasághoz a folyóirat előállítása ügyében, mely 1927.
december 5-i válaszában a következőket írta: A „Hadtörténelmi Közlemények nyom
datechnikai előállítására vonatkozó megállapodásunkat tisztelettel közli:
A- folyóirat 1928. esztendő március, június, szeptember és december hónap első
hetében 900 példányban 8—9 ívnyi terjedelemben jelenik meg.
A füzet nyomdatechnikai előállítási ára garmond kompresz szedésért, nyomtatásért,
hajtogatásért és fűzésért, nyomtatott ívenként (16 oldalanként) P. 114, azaz egyszáz
tizennégy Pengő, amely összegben ára is benfoglaltatik.
A Borgis szedés különbözete oldalanként 0,80 P., a Petit szedés különbözete olda
lanként 1,50 P. BorÄéklap példányonként 0,04 Pengő." 88
A HB 1927. évi zárszámadó jelentése rögzíti, hogy a Hadtörténelmi Közlemények
36 8 16 ívnyi terjedelemben jelent meg és a folyóirat közreadott 10 önálló nagyobb
értekezést, 5 tárcacikket, 5 forrásközleményt, 27 irodalmi ismertetést. Az előfizetők
száma 402 volt. Évi bevétele 23 705 pengő 66 fillér, kiadása 10 589 pengő 7 fillér.89
Az 1928. évben megtörtént a HB tagjainak új választása és a HB május 21-i ülésén
a tisztviselők megválasztása.
Ekkor számolt be Gyalókay Jenő szerkesztő a HK
1. számának megjelenéséről. (J0 A főtitkár 1928. augusztus 27-i HB előadóhoz intézett
levelében felhívta a bizottság figyelmét, hogy költségvetése elkészítésekor vegye fi
gyelembe 91
azt, hogy a Vigyázó Ferenc alapítvánnyal az MTA nagyobb jövedelmek
hez jutott. Az 1928. esztendőben a Hadtörténelmi Közlemények 33 5/16 ívnyi ter
jedelemben jelent meg és közreadott 13 önálló nagyobb tanulmányt, 4 tárcacikket,
5 okmánytári közleményt és 39 irodalmi ismertetést. 44 munka katonák tollából ke
rült ki. A számokat 900 példányban nyomták ki és értékesítésük a következő volt:
előfizető 282, HM, középiskolák, könyvtárak hivatalos példányai 129, cserepéldány
38, MTA példánya 130, tiszteletpéldány 36, összesen 615. Rendelkezésre maradt 285
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példány. A HB bevétele 11410 pengő 87 fillér, kiadása 10 127 pengő 16 fillér volt,
ebből a Hadtörténelmi Közlemények előállítására mintegy 8 ezer pengő esett.'-'2 Saj
nos ezekből az adatokból szembetűnő a folyóirat előfizetőinek rohamos csökkenése
az előző esztendőkhöz képest, ami nem csak a gazdasági válságból és a terjesztés
problémáiból fakadt, hanem a folyóirat tartalmi és színvonalbeli gondjaiból is. Va
lószínű a HB 1929. április 11-i ülésén ezért is foglalkozott a folyóirat kiadóhivata
lának felülvizsgálatával. 93
A folyóirat életében más jelentős változások is történtek. A HB 1929. november
7-i ülésén elfogadták Angyal Dávid rt. a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő
bizottságának elnöke felmentési
kérelmét és új elnöknek Lukinich Imre levelező
tagot választották meg.*5 Gyalókay Jenő szerkesztő 1929. november 26-i előterjesz
tésében részletesen vázolta a folyóirat nem kis gondjait. Megállapította, a HK 1930.
évfolyama csak 7097 pengő 6 fillérbe fog kerülni, míg az 1929. évfolyam 9215 pengő
84 fillérbe került, így a jövő évben 23%-kal kell csökkenteni a kiadást. Ezt csak a
folyóirat 23%-os csökkentésével lehet elérni, az idei 33 ív helyett 1930-ban csupán
25 ívvel; vagyis egy-egy füzet 6 1/4 ív lesz. Ez azonban sok — gazdasági, technikai
stb. — okból nem jó. „Ennélfogva pillanatnyilag egyedül az a (szintén nem kívána
tos) ' megoldás látszik lehetőnek, hogy az 1930. évfolyam I. és IV. füzetek egyenként
7-7 ív, a II. és III. füzetet pedig összevonva, 11 ív terjedelemben adnák ki." Az egyet
len magyar hadtörténeti folyóirat békebeli évfolyama 40—45 ívre, majd 32—33, illetve
25 ívre csökkent. A nyomdaárak emelkedése és a bevétel alapján 1931-ben már 20
ívet sem lehetett kiadni. „Tapasztalatom szerint kb 28 ív az a minimum — írta Gya
lókay —, amelynél a folyóirat eddigi színvonala félig-meddig fenntartható. Mert ha
alább szállunk akkor valamivel hosszabb tanulmányt egyáltalán nem tudunk egyegy évfolyam keretén belül elhelyezni; már pedig csupa apró-cseprő cikkel nem le
het egy tudományos folyóiratot megtölteni." Kezdenek elmaradni a szerzők is és a
„nagyon csekélyszámú előfizetők is cserben fognak hagyni". Kérte, a HB „eszközöl
je ki majd az Akadémiától, mind a honvédelmi minisztériumtól, az évi segélynek
legalább olymértékű felemelését, hogy az 1930. évfolyam 28 ívnyi terjedelemben lát
hasson napvilágot". Egy ív költsége 280 pengő. 95
Ezt a szomorú helyzetet tükrözi a HB 1929. évi jelentése és zárszámadása, amely
megállapítja, hogy a HK 1929. évfolyama 33 ív terjedelemben lett kiadva és megje
lent benne 13 önálló nagyobb értekezés, 4 tárcacikk, 6 okmánytári közlemény, 21
irodalmi ismertetés. A folyóirat egy-egy száma 1129 példányban jelent meg és el
osztása a következő: előfizető 111, hivatalos példány
213, cserepéldány 27, tisztelet
példány 6, akadémiai tagoknak 130, összesen 487.9H Nem tudni, gii lett a több mint
600 példány sorsa.
Tény, hogy a Hadtörténelmi Közlemények sorsa és jövője 1930 februárjában még
drámaibban kezdett alakulni. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter Berzeviczy Al
bert MTA-elnökhöz intézett 1930. február 3-i 97/Eln.-1930. számú átiratában kate
gorikusan közölte: „A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténeti Bizottsága ré
szére sem az 1929. évi IV. negyedév hátralékos 800 P., sem pedig a további negyed
évi 800 P. támogatást egyenlőre nem áll módomban folyósítani.. .Most midőn a le
csökkentett költségvetés terjesen kizárja, hogy a katonai irodalom támogatására to
vábbra is áldozatot hozhassak, arra kell kérnem Nagyméltóságodat, hogy a Hadtörté
nelmi Közlemények megjelenésének kontinuitása érdekében az eddig általam telje
sített 800 P. hozzájárulását az Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága rendelkezésére
bocsátani méltóztassék." 97
Az előállott súlyos helyzetet az MTA II. osztálya 1930. február 10-i ülésén napi
rendre tűzte és megtárgyalta. A jegyzőkönyv tanúsága szerint: „VII. Az osztály tit
kár ismerteti a m. kir. honvédelmi miniszter úrnak f. évi február 3-án 97. ein. szá
mon kelt átiratát, melyszerint a Hadtörténelmi Közleményeknek sem az 1929. év IV.
negyedévre hátralékos 800 pengős, sem a további negyedévi 800 pengős támogatást
egyenlőre nem áll módjában biztosítani. Minthogy az Akadémia 1929. évi költség
vetésében az ekként hiányzó 800 pengőre fedezet nincsen, s az 1930. évi I. feléről
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szóló költségvetésben a mondott célra csak 1600 pengő áll rendelkezésre, a főtitkár
úr azt javasolja, hogy Hadtörténelmi Közlemények című folyóiratot a folyó év köze
pén túl adassék ki, és pedig olyan terjedelemben, aminőt az Akadémia pénzügyi hely
zete megenged, fenntartván annak lehetőségét, hogy az év második felében a körül
ményekhez képest nagyobb segélyben részesíttessék ez a folyóirat.
Az osztály az adott kényszerítő viszonyok közt a javaslathoz hozzájárul." 08
Az osztály állásfoglalását is figyelembe véve az MTA elnöke 1930. február 10-i
219. számú levelében válaszolt Gömbös Gyula honvédelmi miniszter átiratára, kö
zölve: „a Hadtörténelmi Közlemények támogatására vonatkozó becses iratára, sze
rencsém van Nagyméltóságod becses tudomására hozni, hogy az elnökletem alatt álló
Akadémia legfőbb kormányzó testülete, az Igazgató Tanács, a f. évi költségvetést
már Nagyméltóságod becses iratának vétele előtt megállapította és ebben, mint a)
alatt mellékelt nyomtatványból kitűnik, a szóbanforgó folyóirat nyomdai kiállítására
1 600 P-t állapított meg." A II. félévi költségvetésben fog a Hadtörténelmi Közlemé
nyek folyó évi kötete részére újabb összeget előirányozni."
A Hadtörténeti Bizottság február 20-i ülésén tárgyalta meg a folyóirat ügyét. Az
előadó jelentette, hogy a HM 1929. október 19-i átiratában közölte, az 1929 utolsó
negyedére a 800 pengő segélyt nem utalják ki. Erre az elnök Írásban kérdést inté
zett a honvédelmi miniszterhez, hogy ez az egyezség felbomlását jelenti-e? Javasolta
a „bizottságnak a magyar királyi hadtörténelmi levéltárral 1922. december 29-én kö
tött egyezség felbontását". Aláhúzta, hogy a Hadtörténelmi Közlemények „fenntartá
sát továbbra is feltétlenül szükségesnek" tartja és az MTA adjon olyan összeget, melylyel a megjelenés biztosítható. „Az egyezségnek felbontására vonatkozó javaslat
nak az Akadémia II. osztály összeülése és Igazgató Tanács által történő elfogadása
esetén pedig további intézkedéseket kell tenni arra nézve, hogy az illetékes ténye
zők, a honvédelmi miniszter úr önagyméltósága és a Hadtörténelmi Levéltár fő
igazgatója az egység felbontása tekintetében megf el előleg értesíttessenek . . . A bi
zottság a javaslatot elfogadta." A továbbiakban Gyalókay Jenő lt., a HK szerkesz
tője hosszabb előterjesztés keretében ismertette a folyóirat jövőbeli kiadására vo
natkozó tervezetet, melyet a bizottság tudomásul vett.100
Ez az állásfoglalás azt jelentette, hogy a HB, nagymúltú folyóirata érdekében és
a magyar hadtörténeti kutatások szolgálatában, felbontja a HM-mel már célszerűt
lenné vált egyezményét. Ezzel a II. osztály is egyetértett. Az osztálytitkár 1930. feb
ruár 28-án előterjesztést tett az MTA főtitkárának, melyben röviden vázolta, ho
gyan jött létre a tárgyalások eredményeként a Hadtörténelem és a Hadtörténelmi
Közlemények fúziója és a II. osztály 1922. november 13-i zárt ülésének javaslata
alapján, s hogy az összes ülések és az Igazgató Tanács 1414/1922. számú határozata
járult hozzá az egyezséghez. Azóta, 1929 szeptemberéig, a HM segélyt utalt át a Ma
gyar Földhitel Intézetbe a Hadtörténeti Bizottság küLönszámlájára, az Igazgató Ta
nács pedig a II. osztály javaslatára évi 3200 pengőt szavazott meg a Hadtörténelmi
Közlemények nyomdai előállítására az Akadémia hozzájárulása gyanánt. A honvé
delmi miniszter a HK nyomdai előállítására eddig kiutalt segélyt megszüntette, és
pedig nemcsak az 1929. évi negyedik negyedre hátralékos 800 P-t, hanem „egye
lőre" az 1930. január 1-től esedékes évi 3200 pengőt sem folyósítja.
A HB 1930. február 20-i ülésének mellékelt jegyzőkönyvében azt javasolta, hogy
„az Akadémiánk bontsa fel a Hadtörténelmi Levéltárral még 1922. december 29-én
kötött egyezséget és Akadémiánk költségvetésében gondoskodjék a Hadtörténelmi
Közlemények nyomdai kiállításához szükséges összegnek előirányzásáról". A II. osz
tálynak májusban kellett az összes ülés és az Igazgató Tanács elé javaslatát előter
jesztenie, de addig a következő intézkedéseket kérte: 1. A Hadtörténelmi Közlemé
nyeket a nyomdából az MTA könyvikiadó hivatalába szállítsák. 2. A füzetekből a
HB tagjai és segédtagjai, az Akadémia illetékes tagjai, a HM és a Hadtörténelmi
Levéltár 1—1 példányt kapjanak. 3. A folyóirat előfizetési díjait Kottau Nándor fő
tiszt az Akadémia Könyvkiadó Hivatalából vegye át.101
98 RAI- K 1535. A MTA II. osztály z á r t ü l é s e i n e k j e g y z ő k ö n y v e i , 1929—1948.
99 RAL K 1223 331/1930.
100 RAL K 1590 5/1930.
101 RAL K 1223 334 (219)/1930.
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A II. osztály 1930. március 10-i zárt ülésén az alábbiak szerint döntött a folyóirat
kérdésében és a jegyzőkönyvben ez áll: „XI. Az osztály titkár bemutatja a Hadtör
ténelmi Bizottság 1929. évi munkásságáról szóló jelentést és a nevezett bizottság zár
számadását.
Az osztály a jelentést és zárszámadást azzal veszi tudomásul, hogy a Hadtörténelmi
Közleményeknél előállott 721 p. 74 f. hiány ellensúlyozására a szóban levő folyóirat
az 1930. évben csak kisebb terjedelemben lesz kiadható.
XII. Az osztály titkár jelenti, hogy miután a honvédelmi miniszter úr a Hadtör
ténelmi Közleményeknek eddig nyújtott segélyét beszüntette, a közte és a Magyar
Tudományos Akadémia közt még 1922-ben létrejött egyezség felbontásának kellene
bekövetkeznie. Tekintettel azonban arra, hogy a miniszter átirata szerint a segély
csak »egyelőre« nem folyósítja, s az kedvezőbb viszonyok beálltával a segély és
újra felvétele nincs kizárva, ezért a főtitkár úr a f. évi február 28-án kelt átira
tából kitetszően, szintén ideiglenes hatállyal a következő intézkedéseket óhajtja ten
ni:
a) A Hadtörténelmi Közleményeknek a nyomdából kikerülő füzeteit a jövőben
közvetlenül a M. T. Akadémia könyvtárába kell leszállítani.
b) Ezekből a füzetekből a Hadtörténelmi Bizottság tagjai és segédtagjai s az Aka
démia illetékesei fognak tiszteleti példányt kapni, s azonkívül a honvédelmi minisz
térium és a Hadtörténelmi Levéltár könyvtárai is egyet-egyet.
c) A Hadtörténelmi Közlemények előfizetési díjait Kottau Nándor akad. főtiszt
fogja átvenni és más összegektől elkülönülten fogja befizetni a Hadtörténelmi Bi
zottság folyószámlájára.
Az osztály ezeket az intézkedéseket tudomásul veszi."102
Az MTA főtitkára 1930. március 18-án levélben utasította Kottau főtisztet, hogy
Gyalókay Jenő szerkesztő a HK 1930. évi füzeteit az Akadémia Könyvkiadó Hiva
talába küldi, közli azt
is, kiknek jár tiszteletpéldány és hogy vegye át az előfizetési
ügyeket intézkedésre. 103 Másnap a főtitkár 219. számú átiratában közölte Pilch Jenő
HB előadóval, hogy a II. osztály március 10-i ülése határozata és ajánlása alapján
a HK terjesztési és előfizetési ügyeinek kezelésével Kottau Nándor főtiszt lett meg
bízva. 10/'
A HB előadója 1930. március 26-án levelet intézett a m. kir. Hadtörténelmi Le
véltár főigazgatójához. Bevezetőben idézte azt a honvédelmi miniszteri levelet, mely
megszüntette a HB számára a pénzsegély folyósítását. „Ezen az alapon, és tekintet
tel az 1922. évi december 29-én kelt 102.881/VI-5. sz. honvédelmi miniszteri rende
lettel kötött egyezségre a Magyar Tudományos Akadémia II. osztálya akként hatá
rozott :
1. hogy a Hadtörténelmi Közleményeknek a m. kir. hadtörténelmi levéltár kebe
lében eddig működött kiadóhivatalát beszünteti, minthogy a Hadtörténelmi Közle
mények további fenntartása most már kizárólag a Magyar Tudományos Akadémiára
hárulván, költségvetési okok is azt szükségessé teszik;
2. hogy ezentúl csakis, a honvédelmi minisztérium és a m. kir. hadtörténelmi le
véltár kap 1—r tiszteletpéldányt a Hadtörténelmi Közleményekből.
Amikor ezt a határozatot szerencsém van tisztelettel közölni, kérem a t. főigazga
tóságot méltóztassanak intézkedni az iránt, hogy a Hadtörténelmi Közleményeknek
a m. kir. hadtörténelmi levéltár IV. csoportjánál, a könyvtárnál levő kiadóhivatala
összes okmányait, pénz- és egyéb készletét a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
kiadó Hivatal vezetőjének, Kottau akadémiai főtiszt úrnak okmányváltás mellett
adja át."105
Ezzel zárult le az a periódus, amikor kísérlet történt arra, hogy egyesítsék a pénz
ügyi erőforrásokat a magyar hadtörténetírás fejlesztését szolgáló folyóirat színvo
nalas közreadása érdekében. A honvédelmi miniszternek a pénzsegélyt megvonó
intézkedése semmikép sem gyakorolt pozitív hatást a magyar hadtörténeti kutatá
sok eredményei közreadásának ügyére és nem kis mértékben szűkítette a polgári
és katonai hadtörténészek publikálási lehetőségét.
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A Hadtörténelmi Közleményeket 1928-ig a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda ál
lította elő Budapesten, 1929-től pedig a pécsi Egyetemi Nyomda. A folyóirat címlapján
az 1929. évfolyamig a korábbi egyezség szerint ez állt: „A Magyar Tudományos Aka
démia Hadtörténelmi Bizottságának és a Magyar kir. Hadtörténelmi Levéltárnak
megbízásából"; az 1930. évfolyam füzetei címlapján már csak „A Magyar Tudomá
nyos Akadémia Hadtörténelmi Bizottságának megbízásából". A kiadásnál pedig ez
az új szöveg volt olvasható: „A Gróf Vigyázó Sándor- és Ferenc-vagyona jövedel
mének felhasználásával." (L. a 186. oldalon!)
A Hadtörténelmi Közlemények 1930. évi történetéhez még hozzátartozik, hogy si
került kiadni a tervezett számokat. Gyalókay Jenő szerkesztő 1930. december 9-én
Püch Jenő HB előadónak jelezte, hogy mintegy 12 ívnyi közölhető kézirat van a szer
kesztőségben. A nyomdákkal folytatott tárgyalásai során az árakból csak a pécsi
hajlandó engedni, végleges ajánlat nincs, de az I0G
árakat annyira szeretné lenyomni,
hogy legalább 20 ívet adjon ki, „az idei 17 helyett".
A szerkesztő 1930. december 15-én 153. számon terjesztette a Hadtörténelmi Bi
zottság elé évi jelentését, melynek leglényegesebb megállapításai: „ebben az évben
csak 2 összevont füzetet tudtunk kiadni, mindössze 17 nyomtatott ív terjedelemben,
a múlt évi 33 ív helyett". A nyomdaköltség leszorítására a legkedvezőbb válasz a
kecskeméti és pápai nyomdából érkezett, az ajánlatok szerint 1 nyomtatot ív önkölt
sége 500 példány esetén Pécs 100, Kecskemét 92, Pápa 88 pengő és ha a legkeveseb
bet kérőt fogadják el akkor
„az 1931-i évfolyamot 20 ív terjedelemben tudjuk ki
adni". Várja a HB döntését. 107
A HB 1930. december 17-i ülésén a HK szerkesztőjének beszámolóját a folyóirat
nyomtatására és jövő évi anyagi tekintetben a bizottság elfogadta. Tudomásul
vette
a HB 1930. évi működéséről és a jövő évi költségvetésről szóló jelentést is.108 A HB
az MTA Főtitkári Hivatalának december 19-én terjesztette elő a működéséről szóló
jelentést, mely szerint: „2. a bizottság folyóirata, a-Hadtörténelmi Közlemények, csak
is 17 4/16 ívnyi terjedelemben jelenhetett meg. Ennek az előző évekhez viszonyí
tott csekély terjedelemnek oka abban gyökeredzik, hogy a m. kir. honvédelmi minisz
ter Ür Önagyméltósága 1929. év végén a bizottság pénzbeli támogatását beszüntette.
3. a Hadtörténelmi Közlemények 1930-ban megjelent XXXI.-ik évfolyamban köz
zé tétetett: 6 önálló kisebb és nagyobb értekezés, 2 tárcacikk, 2 okmány és 5 iro
dalmi ismertetés." A bevétel 5038 P. 65 f. volt, a kiadás 4434 P. 94 f., ami lényegében
a Hadtörténelmi Közlemények teljes előállítási költsége volt.109
A folyóirat szempontjából az 1931. esztendő azért volt érdekes, mert az MTA II.
osztálya 1931. évi május hó 12-én tartott nagygyúlési zárt ülésén egyhangúlag meg
választották 1931—1933-ra a Hadtörténeti Bizottság tagjait, akik a következők voltak:
Angyal Dávid rt., Áldássy Antal rt., Csánki Dezső ig. és rt., Domanovszky Sándor
rt., Eckhart Ferenc lt., B. Forster Gyula ig. és tt., Gombos F. Albin lt., Gyalókay Je
nő lt., Hajnal István lt., Hodinka Antal lt., Holub József lt., Hóman Bálint rt., Ivánka
Béla rt., József főherceg ig. és tt., Károlyi Árpád rt., Gr. Klebelgsberg Kunó ig. és tt.,
Kollányi Ferenc rt., Karácsonyi András lt., Lukinich Imre lt., Madgyar Imre rt., Mályusz Elemér lt., Pilch Jenő lt., Szádeczky-Kardoss110Lajos rt., Szekfü Gyula lt., Szentpétery Imre rt., Takács Sándor rt. és Tóth Zoltán lt.
A HB május 21-i ülésén megválasztotta a tisztségviselőket és a meghívott tagokat,
név szerint: Berkó István ezredest, Breit József nyá. altábornagyot. Erdélyi Gyula
nyá. tüzérszázadost, Gabányi János nyá. tábornokot, Markó Árpád alezredest, nagybaconi Nagy Vilmos vezérkari ezredest, Rácz Jenő tábornokot, Rubint Dezső nyá.
altábornagyot és Suhay Imre tábornokot. A szerkesztő bemutatta a Hadtörténelmi
Közlemények III—IV. számának tervezetét és jelentette a folyóirat anyagi hely
zetét.111
A folyóirat éves tevékenységét a HB 1931. november 6-i ülésén Gyalókay Jenő
szerkesztő előterjesztésében vitatták meg.112 A HB jelentése szerint a folyóirat 17
106. Uo. 341/1930.
107 Uo. S43/1930.
108 RAL K 1590 18/1930.
109 RAL K 1223 343 (17)/1930.
110 RAL K 1537. A MTA II. osztály n a g y g y ű l é s i z á r t ülések j e g y z ő k ö n y v e i , 1929—1945.
111 RAL K 1590 10/1931., K 1223 344 (11)/1931.
112 RAL K 1590 14/1931.
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13 16 ív terjedelemben jelent meg. „A Hadtörténelmi Közlemények 1931-i XXXII.
évfolyama közzétett 7 önálló kisebb és nagyobb értekezést, 2 tárcacikk, 2 okmány- és
17 irodalmi ismertetést." Az évi bevétel 6552 P. 85 f., a kiadás 5864 P. 97 f. volt, eb
ből a HK nyomdaköltsége 2167 P. 10 f. és a tiszteletdíjak 1422 P." 3
A HB komoly erőfeszítéseket tett a következő években is, hogy a folyóirat meg
őrizze értékeit, de tartalmi és szerkesztési, terjedelmi és nyomdai kivitelben is szem
mel láthatóvá vált a hanyatló tendencia. A HB 1932. június 13-i ülésén tárgyalta meg
a Hadtörténelmi Közlemények nyomtatásának gondjait és a III—IV. szám cikkeit,"''
ám lényeges javulást a HB 1932. évi jelentése nem tükröz: „2. A bizottság folyóirata,
a Hadtörténelmi Közlemények, kereken 16 nyomtatott ívnyi terjedelemben jelent
meg. 3. A Hadtörténelmi Közlemények 1932-i XXXIII. évfolyamában közzététetett:
10 önálló kisebb és nagyobb értekezés, 1 tárcacikk, 1 okmány- és 18 irodalmi ismer
tető. A bevétele 4020 pengő 52 fillér, kiadása 3159 pengő 52 fillér volt, ebből a HK
rajzai, kliséik stb. 418 P. 18 f., a tiszteletdíjak 1346 P. 50 f., a nyomdaköltség 1242 P.
12 f."115
A folyóirat nyomdai előállításában az 1933. esztendőben új kísérlet történt. A szá
mokat, vagyis az összevont I—II. és III—IV. füzetet Kertész József Könyvnyomdája
állította elő Karcagon. A költségvetés az 1933. január—június
hónapokra nyomdai
kiállításra és szerzői tiszteletdíjakra 2000 pengőt biztosított.111' A nyomdatulajdonos
Kertész József az 1933. III—IV. füzet nyomdaköltségére előleget kért, amire 300 pen
gőt utaltak ki számára. 117 A HB 1930. november 18-i ülése tárgyalta a folyóirat hely
zetét, egyrészt eldöntötte, hogy a tiszteletdíj nyomtatott oldalanként 5 pengő lesz,
másrészt tudomásul vette, hogy 1934. január l-jétől a HK-t 118
más nyomdában gyárt
ják, de a nyomdaváltozásról részletesebb tájékoztatót kért.
A karcagi nyomda
nem vált be és a Hadtörténelmi Közleményeket, 1934-től 1943-ig újra a pécsi Egye
temi Nyomda állította elő. A HB 1934. február 12-i ülésén már csak nagyon futólae
tárgyalta meg a Hadtörténelmi Közlemények I—II. összevont számának ügyeit.119 A
HB 1935. november 11-i ülésén Gyalókay Jenő számolt be a szerkesztés helyzeté
ről, amit a bizottság tudomásul vett.1'-'" Megjegyzendő, hogy ettől kezdve már nem
található jegyzőkönyv a Hadtörténeti Bizottság üléseiről, sőt iratai közül is az az utol
só, amely a Hadtörténelmi Közlemények, 1935 első íélévi kiadására 2000 pengőt kér
a Főtitkári Hivataltól 1934. október 18-án.121
Az 1937. esztendő arról emlékezetes, hogy szeptember 12-én elhunyt Pilch Jenő,
akiről a II. osztály október 18-i ülésén Kornis Gyula osztályfőnök emlékezett meg,
melyet a jegyzőkönyv így örökített meg: „Pilch Jenő 1918 óta levelező, 1935 óta pe
dig rendes tagja volt az Akadémiának. Hosszú időn át szerkesztője volt a Hadtör
ténelmi Közleményeknek és előadója a Hadtörténeti Bizottságnak. Széles körű ku
tatásokat folytatott a hadtörténelem terén, amelynek egy része a hadtörténelem nép
szerűsítésére vonatkozott, más része azonban önálló kutatásokon alapuló forrástanul
mány volt. Akadémiánk szorgalmas és ügybuzgó tagot veszített el benne . . . Elhunyt
emlékét a jegyzőkönyv örökíti meg, az osztály elfogadta a javaslatot." 122
A második világháború időszakában kialakult körülmények és problémák — pa
pírhiány stb. — szemmel láthatóan erőteljesen csökkentették a Hadtörténelmi Köz
lemények terjedelmét, rontották műszaki kivitelét, de kihatottak a tartalmi szín
vonalra is. A források hiánya miatt nehezebb is rekonstruálni a HB folyóirattal kap
csolatos működését és a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztésének történetét. A
Hadtörténeti Bizottságot az akadémiai ügyrendnek megfelelően az MTA II. osztálya
1940. április 23-i délután 5 órakor tartott nagygyülési zárt ülésén választották meg.
A II. osztály állandó bizottsága, a Hadtörténeti Bizottság tagjai lettek: Angyal Dávid
tt., Domanovszky Sándor ig. és r t , Eckhart Ferenc rt., Gyalókay Jenő rt., Hajnal
,István rt., Hodinka Antal rt., Holub József lt., Hóman Bálint ig. és rt., József főher113 RAL K 1223 384 (D/1932.; AÊ 1932. január—április, 449. füzet, 30. o.
114 RAL K 1590 10/1932.
US RAL K 1223 359 (2)/1933.
116 Uo. 353 (122/1933.
117 U J . 368—369 (317)/1933.
118 RAL K 1590 11/1933.
119 Uo. 5/1934.
120 U c . 8/1935.
121 RAL K 1223 382 (14) 1934.
122 RAL K 1535. A MTA II. osztály zárt üléseinek jegyzőkönyvei, 1929—1946.
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ceg ig. és tt., Károlyi Árpád tt., Lukinich Imre ig. és re., Madzsar Imre r t , Markó
Árpád lt., Mályusz Elemér lt., Nagy Miklós lt., Szekfü Gyula lt., Szentpétery Imre
re. és Tóth Zoltán lt.123
A HB tevékenységéről csak annyit tudunk, amennyit az MTA II. osztálya 1940.
június 10-i ülésének jegyzőkönyve rögzített, e szerint: „IV. Osztálytitkár jelenti, hogy
a Hadtörténeti Bizottság megalakult és elnökévé József kir. herceget, előadójává
Gyalókay Jenő r. tagot választotta meg. A bizottság egyúttal javasolta, hogy hivas
sanak meg meghívott tagokul a következők: Ajtay Andor, vitéz Báti Berkó István,
vitéz Doberdói Bánlaki József, Erdélyi Gyula, vitéz Nagybaconi Nagy Vilmos, vitéz
Rátz Jenő, Rédvay István, nemes Szuhay Imre. Az osztály tudomásul veszi a bizott
ság megalakulását és a meghívandó jelölteket megválasztásra ajánlja az összes ülés
nek." «a*
A HB és folyóirata, a Hadtörténelmi Közlemények további sorsát befolyásoló ha
tározatot fogadott el az MTA I. osztálya 1941. december 1-jei zárt ülése. Azt ajánlotta
az Akadémia osztályainak, hogy tegyék megfontolás tárgyává, nem lehetne-e egyes
bizottságokat megszüntetni, vagy legalább szüneteltetni, mert „az Akadémia tudo
mányos célokra felhasználható jövedelme jelenleg a bizottságok nagy száma miatt
túlságosan elaprózódik". A II. osztály 1942. január 19-i zárt ülésén foglalkozott a kér
déssel. Lukinich Imre ig. és rt. osztálytitkár jelentette, hogy az osztályhoz hét bi
zottság tartozik szorosan, ezek, köztük a Hadtörténeti Bizottság is, „állandó mun
kásságot fejt ki és ennek következtében az oszt. titkár, ezek közül egyiknek
a meg
szüntetését vagy szüneteltetését sem javasolhatja. Tudomásul szolgál."125
A II. osztály tehát kiállt a HB és folyóirata, a Hadtörténelmi Közlemények szüksé
gessége mellett és így az folytathatta működését és évente két összevont — I—II.
és III—IV. — füzetben, a folyóirat számai is megjelentek. A HB és a HK szerkesz
tőjének 3 esztendőre szóló megbízatását az MTA II. osztály 1943. május 11-i zárt
ülésén megújította újabb 3 évre. A Hadtörténeti Bizottság
tagjai — Karolyi Árpád
kivételével — ugyanazok lettek, akik voltak 1941-ben.12G Az 1943-ban a Hadtörténelmi
Közlemények két összevont füzete rendben megjelent és az év végén elkészült MTA
költségvetés-előirányzata az 1944. év első felére, ebben olvasható:
e) Hadtörténeti Bizottság.
1. A Hadtörténelmi Közlemények tiszteletdíjaira és nyomdai elő
állítására
1 500 P
450 P
2. Az előadó úr tiszteletdíja
200 P
3. Bizottsági költségekre
50 P
összesen

1 750 P

Maradvány egy kiadványra 500 P." 127

123
124
125
126
127

RAL K 1537. A MTA II. osztály n a g y g y ű l é s i z á r t ülések j e g y z ő k ö n y v e i , 1929—1945.
RAL K 1535. A MTA II. osztály z á r t ü l é s e i n e k j e g y z ő k ö n y v e i , 1929—1946.
Uo.
RAL K 1537. A MTA II. osztály n a g y g y ű l é s i z á r t ü l é s e k j e g y z ő k ö n y v e i , 1929—1945.
A £ 1943. j ú n i u s - d e c e m b e r . 447. füzet, 331. o.
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450 P
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A GRÓF VIGYÁZÓ SÁNDOR- ÉS FERENC-VAG YON
JÖVEDELMÉNEK FELHASZNÁLÁSÁVAL
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS.AKADÉMIA. BUDAPEST, 1943.
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Az MTA állandó bizottságai költségvetése közül a HB-é volt a legkisebb összegű,
de a háborús körülmények miatt már a fenti terv sem valósult meg. A Hadtörténelmi
Közlemények egyetlen száma sem jelent meg az 1944. esztendőben és a források hiá
nyában azt sem tudjuk, hogy elkészült-e az első félévi, vagy a második félévi össze
vont füzetek nyomdakész kézirata, és ha volt ilyen, milyen témájú anyagokat kívánt
megjelentetni. Minden esetre az tény, hogy a Hadtörténeti Bizottság tekintélyes el
nöke, József főherceg, aki 1936 óta az MTA elnöke is volt, sem tudta elérni, hogy
a Hadtörténelmi Közleményeknek legalább az első — I—II. — összevont száma meg
jelenjen 1944-ben.
A második világháború alatt, ha színvonalában egyenetlenül is, de szemléletében
és tartalmában pozitív értékű értekezések, forrásközlések és irodalmi ismertetések
jelentek meg az 1939 és 1943 közötti számokban. A Hadtörténelmi Közlemények szer
zőinek írásai — még ha több vonatkozásban szakmailag és szemléletében vitathatók
is — mentesek voltak a szélsőségektől, ezt legjobban a folyóirat 1943. évfolyamának
214 oldala bizonyítja. Az I—II. szám tartalma — Rédvay István: II. József török há
borúja. 1788—1790; Berkó István: Súrlódások az újoncozásnál az 1792—97-i francia
háború alatt (1. közlemény); Suhay Imre: A Monarchia katonai kormányzóságának
tevékenysége Szerbiában 1916—18-ban; Okmánytár: A Nádor-huszárok hazaszökése
Csehországból 1848-ban. A 12 irodalmi ismertetés — 2 könyvismertetőn kívül (Suhay
Imre egy német és egy francia szerző második világháború nyugati hadjáratával fog
lalkozó 2 könyvismertetője) — is elfogadható. A III—IV. szám tartalma: Rédvay Jó
zsef: II. József császár és Hadik András; Berkó István: Súrlódások az újoncozásnál
az 1792—97-i francia háború alatt (2. és befejező közlemény); Suhay Imre: Monarchi
ánk egykori katonai közigazgatása; Török Pál: Gróf Széchenyi István mint katona.
Az okmánytár egy kuruckori és egy 1848-as forrást közöl és a 10 irodalmi ismertetés
ből Suhay Imrének egy német szerző totális háborúval, illetve az Egyesült Államok
viszonyaival és háborús szerepével foglalkozó művéről szóló recenziója vitatható
csak.
A teljesség igénye nélkül tekintettük át a Hadtörténelmi Közlemények 1919 és 1944
közötti históriáját, kisebb-nagyobb részletességgel érintve a folyóirat irányításának,
szerkesztésének, tartalmának és nyomdai előállításának lényeges és lényegtelen, ám
mégis a történetéhez tartozó kérdéseit. A Hadtörténelmi Közlemények című folyó
irat 1919 és 1944 közötti, megrázkódtatásoktól és törésektől nem mentes időszaka nem
csak sajtó- és tudománytörténeti érdekesség, hanem a magyar hadtörténetírás egyik
kitörülhetetlen fejezete, erényeinek és fogyatékosságainak szemléletes krónikája is.
A Hadtörténelmi Közleményekben e negyed század alatt közreadott anyagok ma is
nélkülözhetetlenek a hadtörténelem iránt érdeklődők számára, és a szakemberek sem
kerülhetik ki kutatásaik során a magyar hadtörténeti irodalomnak e tanulságos tel
jesítményeit.
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ZACHAR JÓZSEF

AZ ÖSTERREICHISCHE MILITÄRISCHE ZEITSCHRIFT
ÉS A MAGYAR HADTÖRTÉNELEM
A magyarságnak az osztrák Habsburgok birodalmán belül átélt 1527—1918 közti
történelme természetszerűleg sokszorosan egybefonódott az e birodalómbeli más né
pekével. A közös uralkodóra, a dinasztikus érdekekre, a birodalmi szintű politikára,
az egységes elvek szerinti központi igazgatásra — a többé-kevésbé érvényesült magyar
állami különállóság mellett is — figyelemmel kell lennie a magyar történésznek.
Ugyanakkor a birodalom egészének történetét vizsgáló más nemzetbeli kutató ha
sonlóképpen szükségszerűen kisebb-nagyobb részletességgel foglalkozni kényszerül
magyar vonatkozásokkal is. Ilyen szempontból egyáltalán nem érdektelen főleg az
osztrák történelmi, ezen belül érdeklődésünknek megfelelően a hadtörténelmi iro
dalom ismerete.
Az osztrák hadtörténetírói tevékenység jól meghatározhatóan szervezetszerű kez
dethez köthető az újkorban. A kétszáz évvel ezelőtt elhunyt felvilágosult abszolút
uralkodó, II. József, még korrégen sként és a hadügyek legfőbb irányítójaként, 1779.
november 22-én leiratot intézett a Császári-Királyi Udvari Haditanács elnökéhez,
futaki Hadik András gróf tábornagyhoz (1711—'1790) és ebben utasította, hogy „mos
tantól kezdve minden 1740-et követő hadjárat nyerjen történelmi, hiteles, okmányok
kal alátámasztott ábrázolást". 1
Az uralkodó joggal adhatta ezt az utasítást a legmagasabb beosztású katonának.
Ugyanis Savoyai Jenő herceg, tábornagy (1663—1736), Hadik neves hivatalbeli előd
je javaslatára már 1711. április 4-ére elrendelte az uralkodóelőd-nagynagybáty I. Jó
zsef, hogy „a Császári-Királyi Udvari Haditanács irodája mellett levéltárat állítsa
nak fel". A levéltárossá kinevezett Bernhard Rosenbaum (?—1729) feladata pedig
az lett, hogy „a másfél évszázad óta idekerült, rendezetlen és feledésbe merült, ám2
egyébként önmagukban értékes és figyelemreméltó iratokat előkeresse és rendezze".
Rosenbaum és utódai azután 1779-re nem csak a Császári-Királyi Udvari Haditanács
1556-os alapítása óta ott heverő korábbi, hanem a folyamatosan beérkező újabb ha
divonatkozású iratokat is kutatható állapotba hozták.:í
A további háborúkkal kapcsolatosan még tömegesebb irattermelés következett be.
Ugyanakkor a hadügy fejlődése fokozottabban megkövetelte a tudományos előmunká
latokat. E két momentumot felismerve, Károly főherceg, tábornagy emlékirattal for
dult uralkodó fivéréhez, II. Ferenc császárhoz (I. Ferenc magyar királyhoz) egy
újabb, ez esetben csak a hadtörténelmi kutatás bázisául szolgáló hadilevéltár fel
állítása érdekében. Ennek engedélyezése 1801. március 23-án megtörtént, és a Kriegs
archiv a f őszállásmesteri törzs alárendeltségében megszervezésre került/' * Az új
levéltár három részlegben gyűjtötte az iratanyagot: a hadviselés története, az or
szág- és terepismeret, valamint a hadtudomány elmélete és története vonatkozásában,
ahogyan utasításában a főszállásmesteri törzs parancsnokaként
dukafalvi és kucsini
Duka Péter báró, altábornagy (1756—1822) meghatározta. 5
Károly főherceg azt is felismerte, hogy nem elegendő a hadtörténelem tanulmá
nyozása, hanem publikációs lehetőséget is teremteni kell, amennyiben
el akarja ér
ni, hogy a múltbeli tetteknek a jelenben mozgósító ereje legyen. 0 Erre a mozgósító
erőre pedig az egybefonódó dinasztikus és honvédelmi célok érdekében igencsak
1 Kriegsarchiv, Wien (a továbbiakban: KA), Archiv des Hofkriegsrates (a továbbiakban: HKR),
Prot. 1779, G, Nr. 9055.: Mémoires, XXVIII-5. Forrásmegjelölés nélkül idézi: Allmayer-Beck, Jo
hann Christoph: Die Militärgeschichtsschreibung in Osterreich von ihren Anfängen bis zum
Jahre 1918. In: Militärgeschichte in Deutschland und Österreich vom 18. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. Vorträge zur Militärgeschichte, 6. (Kiad.: Militärgeschichtliches Forschungsamt)
Bonn, 1985. 71. o.
2 KA HKR Reg. 1711, Nr. 36. Prot. Reg. 1711 April, fol. 264. Idézi: Inventar des Kriegsarchivs
Wien. Inventáre österreichischer Archive, VIII. k. (Kiad.: Beamte des Kriegsarchivs) Wien,
1953. 14. skk. o.
3 KA HKR 1774-55-145.
4 Langer, Johann: Das k. u. k. Kriegsarchiv von seiner Gründung bis zum Jahre 1900. Wien,
1900, 25 . o.

5 Inventar, 21. o.
6 Allmayer-Beck, 74. o.
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szükség volt, hiszen Ulm (1805. október 17.) és Austerlitz (1805. december 2.), vala
mint Jena és Auerstädt (1806. október 14.) után úgy tűnt, hogy a III. és IV. koalíció
ellen diadalmasan előretörő Napóleon aligha állítható meg hadügyi megújulás nél
kül. Ehhez volt szükség az 1808-ban útnak indított évnegyedes szaktudományos köz
lönyre. 7
Az Oesterreichisch-militärische
Zeitschrift első száma 1808 január végén a Császári-Királyi Hadügyminisztérium kiadásában a Császári-Királyi Udvari és Álla
mi Nyomda előállításában jelent meg. A szerkesztés a Hadilevéltárban történt, a
tényleges irányító az akkori levéltárigazgató, a magyar indigenátussal rendelkező,
spanyol származású Moritz Gomez de Parientos (helyesen: y Barrientos) altábornagy
(1744—1810) volt. Az ő megfogalmazása lehetett a beköszöntő is, amelyben ez áll:
„Ezt a művet az osztrák császári állam hadirendjének ajánljuk." Ezt követően azon
nal megfogalmazásra került a megjelentetett folyóirat tervezett témaköre is: „A
hadtudomány minden ága, a közép- és újkori osztrák hadtörténelem, ország- és te
repismeret, főleg a hazai — ez ennek a folyóiratnak a tárgya." (1. o.)
Már az első szám átlapozása világossá teszi, hogy „osztrák" alatt természetszerű
leg Habsburg-birodalombéli értendő. Ennek szellemében a 140—143. oldalon „Orlich
báró, Grisalini-ezredbeli alezredes 1689-es magatartása annak bizonyítékaként, hogy
a kisháborúban a határozott férfi a túlerővel szemben vállalkozhat fellépésre" cím
mel annak leírása került közlésre, hogy a 7 társzekér kísérő parancsnokaként Lippáról Szegedre tartó magyar tiszt 30 dragonyos és 30 huszár élén miként vette fel
a harcot a rá támadó 300 oszmán harcossal és miként verte vissza a túlerő rajta
ütését. Hasonlóképpen értékes közlemény olvasható az első évfolyamban Piccolimini herceg, altábornagy 1689-es boszniai és makedóniai oszmánellenes portyá
járól, amelynek számos magyar vonatkozása van. (235. skk. o.)
1808-ban mind a négy tervezett szám megjelent. Az ezekben végighúzódó két
hosszabb tanulmány a Szent Liga oszmánellenes felszabadító háborújának (1683—
1699) és VI. Károly császár (III. Károly magyar király) első török háborújának
(1716—1718) a magyarországi hadszíntéren történt eseményeiről szól, vagyis a magyar
hadtörténelem szerves részét képező folyamatokat mutat be.
1809-ben azonban kirobbant az V. koalíciós háború és az újabb közvetlen osztrák
francia összecsapás korán véget vetett a folyóirat létének. Még a kiszállításra váró
1908. évi negyedik szám jelentős része is megsemmisült, amikor 1809. május 13-án
tüzérségi csapást mért a francia haderő Bécsre, és tüzet fogott a raktárépület is. 8
A háborús év elmúltával 1810. október 15-i felterjesztésével gróf Josef Radetzky
altábornagy (1766—1858) vezérkari főnökként 9a Gsászári-Királyi Udvari Hadita
nácshoz fordult, a folyóirat újraindítását kérve. Erre gróf Heinrich Bellegarde tá
bornagy (1756—1845), e testület elnöke báró Leonhard von Rotkirch und Pan then
őrnagyot (1773—1842), a főszállásmesteri törzs irodalmi részlegének vezetőjét, a ko
rábbi folyóiratszámok
egyik munkatársát bízta meg a folyóirat újraindításával és
szerkesztésével. 10 Itt kell megemlíteni, hogy a pályája csúcsán altábornagyi rend
fokozatot elért hadtudós egy császári-királyi őrnagy fiaként a magyarországi, Mosón
vármegyei Pándorfaluban (ma ; Parndorf, Ausztria) született és ott töltötte gyermek
éveit. 11
Rotkirch-Panthen úgy vélte, havi megjelentetésű, nagyobb példányszámú, szé
lesebb olvasóközönségnek szóló új folyóiratot kellene megjelentetni. A CsászáriKirályi Udvari Haditanács vezetői ezzel szemben továbbra is hivatalos hadseregköz
lönyben gondolkodtak. A kiadó és a főszerkesztő nyílt összeütközése az 1811 janu
árjában megjelentetni kívánt, elkészült első számmal kapcsolatosan robbant ki.
Egy térképpublikációban, mégha száz évvel korábbi hadieseményt illusztrált is, olyan
veszélyt láttak a felső katonai vezetők, hogy hadititkokat szolgáltathat ki az ellen-'
ségnek. Az elkészült szám visszatartása mellett tárgyalások kezdődtek. Ennek ered
ménye az lett, hogy Rotkirch-Panthen és • szerkesztőtársai az újraindított folyóirat
kiadói
is lettek, bár tiszti rendfokozatukat és hadilevéltári beosztásukat megtartot
ták.12
I Zitterhofer, Kari: Streffleurs Militärische Zeitschrift 1808—1908, Wien, 1908, 1. o.
8 Uo. 3. O.
9 KA HKB prot. 1810. G, Nr. 9300.
10 Zitterhofer, 3. o.
II Wurzbach : Biographisches Lexikon, 27. k., Wien, 1874. 108. skk. o.
12 Zitterhofer, 4. skk. o.
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1811 márciusában jelent meg a Neue militärische Zeitschrift Anton Strauß nyomdá
jának előállításában. A beköszöntő azt a célkitűzést tartalmazta, hogy „az új katonai
folyóiratnak az a rendeltetése, hogy a császári-királyi hadsereg tisztjei között ter
jessze a tudományos ismereteket". (3. o.) A témák közül a korábbi hadjáratok forrá
sokra alapozott, történelmi és kritikai ábrázolását találta elsődlegesnek a főszer
kesztő. 13
Ezek tanulmányozása magyar szempontból is figyelemre méltó. Kiemelést érde
mel, hogy a 7. számban tanulmány jelent meg az 1697. szeptember 11-i zentai csa
táról. (3. skk. o.) Számos más ismeretközlés közül válogathatnánk még. Ehelyett
itt és most azt hangsúlyozzuk inkább, hogy az első számtól kezdve önálló rovata
volt „Militärveränderungen" címmel a császári-királyi hadseregben bekövetkezett
személyi változásoknak (133. skk. o.), ez pedig, mintegy a későbbi rendeleti közlö
nyök előfutáraként, fontos forrást jelent a személyügyi kutatások számára.
Ez a folyóiratkiadási kísérlet is rövid életűnek bizonyult. Az 1812-es oroszországi
hadjárat, majd az 1813—1815 közti német felszabadító háborúk bekövetkezte nem
kedvezett a megjelentetésnek. Az időközben ezredessé előléptetett ,/Rotkirch-Panthen
az 1813 decemberi számmal kénytelen volt beszüntetni a kiadást. ' Az utolsó szám
azzal búcsúzott: „a gyakorlatnak és nem az előkészítésnek van itt az ideje" (169. o.).
A béke újólagos bekövetkezte után mégis éveknek kellett még eltelnie, míg a ve
zérkarban 1817. január 16-án végül is megfogalmazást
nyert „a katonai folyóirat
nak hivatalos lapként való újra kiadása".1"' Miután a felterjesztéssel Karl Philipp
Schwarzenberg herceg, tábornagy (1771—1820) a Császári-Királyi Udvari Hadita
nács elnökeként egyetértett, 1817. május 29-én I. Ferenc hozzájárult, hogy „a kincs
tár igénybevétele nélkül, magánvállalkozásban" a folyóirat újra megjelenhessen. 1 "
Kiadó-főszerkesztő ezúttal Johann Baptist Schels százados
(1780—1847) lett, aki az
előző két folyóiratnál szerkesztőként már közreműködött. 17
Az Oestreichische
militärische
Zeitschrift
1818-ban megjelent első számában,
amelyet ugyancsak Anton Strauß nyomdája gondozott, Schels felhívást tett közzé
„bajtársainkhoz, fegyverbarátainkhoz" adresszálva, amelyben visszautalt az 1813-as
újrakezdési ígéretre és közölte ennek bevégzett tényét (3. o.). Ehhez hozzátette, hogy
„minden, ami legtágabb értelemben befolyással van a háborúra, a folyóirat tárgya"
(5. o.).
Valóban tág keretek közt mozgó, számos jelentős publikáció kapott teret az ú j 
raindított folyóiratban. Magyar szempontból elsődlegesen már az első évfolyamból
a spanyol örökösödési háború 1706-os itáliai hadjáratáról és a turini csatáról szóló
tamulmánysorozatot kell említeni. Számos más, kimondottan magyar téma is meg
jelent azonban. így az 1828-as első számban tanulmány van Kőszeg 1532-es oszmán
ostromáról és megvédéséről (68. skk. o.). Az 1827. évi negyedik számban Schels ma
ga írt Győr 1598. március 29-i birtokba vételéről, Adolph Schwarzenberg báró, tá
bornagy e jelentős haditettéről (170. skk. o.). Ugyancsak Schels foglalkozik az 1829.
évi második számban Nagyvárad 1598-as védelmével Melchior von Redern tényke
désével összefüggésben (257. skk. o.). Az 1829'4. számban megint csak Schels Buda
1598-es védelmét mutatja be. Az 1828-as évfolyamban Rintelen hosszú tanulmány
sorozatának a tárgya az 1661—1664 közötti oszmánellenes harc. Az 1835 1. számban
Thielen dolgozta fel nemes Hadik András altábornagy 1757-es berlini portyájának
történetét (115. skk. o.). Az 1845-ös, 1846-os és 1847-es évfolyamokban Geringer rész
letesen ábrázolja a 11. (székely) huszárezred részvételét az első koalíciós háborúban
1792—1797 közt. A magyar vonatkozású felsorolás még hosszan folytatható lenne.
Miután Schels 1847-ben elhunyt, megbízott főszerkesztőként az 1847. évi 10. szám
tól kezdve addig szerkesztőtársa, Anton Pannasch ezredes (1789—1855) vette át a
folyóirat gondozását. Üj főszerkesztőnek 1848-ban mégis lovag Franz Sylvius von
Hannekart vezérőrnagyot (1788—1855), a Kriegsarchiv igazgatóját nevezték ki. Egy
úttal érdekes módon a hadvezetés meghagyta a folyóiratot magánvállalkozásnak. 18
<,
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14
15
16

Uo.
Uo.
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6. o.
7. o.
HKR Prot. 1817. G, Nr. 1017.
HKR Prot. 1817. G. Nr. 3453.

17 Broucek, Peter: Johann Baptist Schels. In: Mitteilungen des österreichischen
chivs, 25. k., Wien, 1972. 442. skk. o.
18 Zitterhofer, 11. skk. o.
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Staatsar

Ennek köszönhetően a forradalmi események hatására az 1848. évi 5. számtól kezdve
Pannasch ezredes és Friedrich Heller von Hellwald alezredes (1798—1864) kezébe
került vissza a folyóirat szerkesztése, 19 míg azt tüntették fel, hogy „kiadja egy tisz
ti egylet". A kor szellemét tükrözi a fejléc felirata is: „Szabadelvű, igaz és felvilá
gosító" küldetést vállalt fel a hadtörténeti folyóirat.
Bár az 1848—49-es forradalmi időszakban érthetően más témák voltak meghatáro
zóak, mégis felbukkant az 1848. évi III. kötetben jelentős magyar vonatkozású törté
nelmi téma is: Kari Trischler tette közzé az erdélyi császári-királyi katonai határ
őrvidék belső viszonyait ábrázoló tanulmányát (40. skk., ill. 184. skk. o.).
Az Oestreichische militärische Zeitschrift határozott elkötelezettségén túl a szer
kesztőség lelkének számító Pannasch ezredes a Bécsi Nemzeti Gárda főparancsno
kaként tevőlegesen is részt vállalt a birodalom átalakításában. Ugyanakkar20 az ez
redessé előléptetett Heller a magyar szabadságharc ellen került bevetésre.
Min
denesetre az események előrehaladtával világossá vált, hogy a megtorlás a folyó
iratot is érni fogja. Az 1849 októberi számban megjelent a közlemény, hogy „Pan
nasch ezredes és Heller ezredes ösztönözve érzik magukat, hogy az év végével fel
hagyjanak a szerkesztéssel" (számozatlan függeléklap). A 11. szám fejlécéről azután
eltűnt a „Szabadelvű, igaz és felvilágosító" bővítmény, a 12. szám pedig már meg sem
jelent. 21
Ezúttal egy évtizednek kellett eltelnie az újraindításhoz. 1859. november elsején
fogalmazta meg Vilmos főherceg, tábornagy, hadsereg-főparancsnokként I. Ferenc
Józsefhez intézett jelentésében: „A hadsereg szellemi és erkölcsi fejlesztéséhez nincs
befolyásosabb és általánosabban
ható eszköz, mint a kor viszonyainak megfelelő és
jól vezetett katonai folyóirat."- 2 Az érveléssel az uralkodó egyetértett és 1859. novem
ber 9-i nyílt parancsával elrendelte az österreichische
Militärische Zeitschrift ki
adását.2:! A kiadással és szerkesztéssel egykori tanárát, lovag
Valentin von Streffleur szolgálaton kívüli vezérhadbiztost (1807—1870) bízta meg. 21
A folyóirat újra indításához a kiadó-főszerkesztő jelentős állami támogatást ka
pott, és a kiadványt a Császári-Királyi Udvari és Állami Nyomda gondozta.2'' Streff
leur beköszöntésképpen kifejezte óhaját, hogy „a folyóirat legyen a hadtudományi
tevékenység központi közlönye". Ebben az értelemben hadelméleti, hadtörténelmi
tanulmányokat ugyanúgy közölni kívánt, mint katonai vonatkozású irodalmi szem
lét, önképzést lehetővé tevő anyagközlést és a haderő belső híreit. (III. o.)
Tevékenységét ebben a szellemben végezte tíz éven át a főleg térképész érdeklő
désű Streffleur, amikor váratlanul elhunyt. Utóda addigi legközelebbi
munkatársa,
Moritz Brunner (1839—1904) hadiműszaki törzskari százados lett.2,i Az újraalapítóra
emlékezve, ezt követően a folyóirat Streffleurs Militärische Zeitschrift címmel je
lent meg.27
Hadtörténelmi szempontból az érdemel kiemelést, hogy Brunner 1877-ben új ro
vatot vezetett be „Közlemények a Cs. Kir. Hadilevéltárból" címmel. Ebből nőtt ki
az 1881 óta önállóan megjelenő Mitteilungen des k. u. k. Kriegsarchivs című ki
advány. 28
Magyar vonatkozású fontos közlemények láttak napvilágot Streffleur folyóiratában
sorra-rendre. Így az 1862 4. számban az 1594'95-ös magyarországi oszmán háborúról
olvasható (217. skk. o.). Az 1869 4. számban J. E. Mátyás király cseh zsoldosairól pub
likált (226. skk. o.). Angeli az 1877. évi 2. és 3. számban a Badeni Lajos főparancs
noksága alatt állt császári-királyi haderő 1689—1692 közti magyarországi oszmán
ellenes hadműveleteit mutatta be. (Függelék, 135. skk., ill. 217. skk. o.). Ezzel szem
ben az 1882 1. számban W. Bichmann az 1848 49-es erdélyi román népfölkelésről
írt. (229. skk. o.) A sor még hosszan folytatható lenne.
Miután Brunner 1884-ben megvált a szerkesztéstől, egymást rövid időnként váltva
B. Potier százados, M. E. Angeli őrnagy, K. Skola hadbíró százados, G. Walmsberg
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Wurzbach, 8. k. 767. s k k . o.
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16. o.
Wurzbach,
40. k. 2. s k k . o.
Zitterhofer,
18. o.
KA KM P r ä s . 1870, Nr. 3524.
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százados, J. Nosinich ezredes, B. Teltscher ezredes, végül tíz évi időtartamra 1891től Kari von Kandelsdorfer százados (1850—1930) következett. A gyakori szerkesztő
váltásokat erősen megérezte a folyóirat. Kandelsdorfer ténykedése idején azután
újra érdekesebb közlemények láttak napvilágot.
Magyar szempontból is újólag több publikáció érdemel figyelmet. Berlovič-Borota*
őrnagy az 1891. évi I. kötetben a pozsonyi Ferenc József-híd stratégiai jelentőségét
elemezte (27. skk. o.). Az 1892-es évfolyamban A. Gjukič a titeli sajkászászlóaljnak
az 1788—1791 közti oszmánellenes háborúban vívott harcait dolgozta fel részlete
sen. (I 177. skk., II 178. skk., III 77. skk., III 273. skk., IV184. skk. o.)
Kandelsdorfer 1901-es kiválása után Josef Jekelius főhadnagy, majd 1903-tól Vik
tor Grzesicki százados, végül 1914-ben rövid időre még Kari Zitterhofer százados
vette át a szerkesztés irányítását. A kiadói jogokat Streffleur családja 1896-ig tar
totta meg. Akkor Fritz Gabriel Ilger, majd tőle 1903-ban L. W. Seidel és Fia Cs.
és Kir. Udvari Könyvkiadó szerezte meg."'
Ebből az időszakból is figyelmet érdemelnek egyes magyar vonatkozású közlések. Így
az 1897. évi IV. kötetben jelent meg Gyulai Sámuel gróf altábornagynak 1783. január
25-én kelt és aznap alhadnaggyá kinevezett fiához, Gyulai Ignác grófhoz, a későbbi
neves hadvezérhez írt rendkívül tanulságos levele. Az 1906. évi II. kötet tartalmaz
za a Radetzky-huszárok 1866-os bevetéséről szóló dolgozatot. Az 1907. évi I. kötet
ben Pauer az 1849-es, „isaszegi hadjáratot" elemzi részletesen (39. skk., 727. skk., 867.
skk. o.). Az 1908. évi II. kötetben Kari Zitterhofer az 1708. augusztus 4-i (sic!) trencséni csata jelentőségével foglalkozik.
1914 decemberével megszűnt a Streffleurs Militärische Zeitschrift kiadása. 30 Az
első világháborúban és azt követően az események sodrában kiadott új katonai fo
lyóiratok, így az 1915-ben indított Streffleurs Militärblatt, amelynek szerkesztése Kari
Schneller (1878—1942) kezében volt, avagy a Danzer's Armee-Zeitung utódjaként meg
jelentetett österreichische Wehrzeitung, amelynek a szerkesztője Edmund
Glaise
von Horstenau (1882—1946) volt, nem a hadtörténelemmel foglalkoztak. 31
Politikai okok miatt az első osztrák köztársaság megszületését követően a honvé
delmi minisztérium kiadásában kezdetben csupán az 1920-ban alapított Technische
Mitteilungen jelenhetett meg. Bár már 1921-ben bővült a cím, a Militärwissen
schaftliche und Technische Mitteilungen továbbra is kerülni kényszerült a hadtör
ténelmi témákat. Csak 1924-et követően jelentek meg
előbb első világháborús, majd
1914-et megelőző eseményekkel is foglalkozó írások. :c Ez a tendencia erősödött, ami
kor 1929-től újabb címmódosítás következett be, és a folyóirat neve egyszerűbben
Militärwissenschaftliche
Mitteilungen lett.
A két világháború közti időben főleg évfordulók esetén fordultak osztrák szerzők
magyar témákhoz. így az 1936 8. számban Rudolf Kiszling Buda 1686-os visszafoglalá
sát idézte fel, míg az 1937/8. számban Kari Schnagl az 1687. augusztus 12-i harsányi
csatát vázolta fel. A közelebbi múlthoz fordulva, az 1938 12. számban E. Ratzenhofer
arra vállalkozott, hogy a „Szlovákia és Kárpáti-Oroszország területéről kiállított
cs. kir. ezredek nemzeti összetételét" vizsgálja. Az 1939 5. számban pedig Némethy
L. az új magyar véderőtörvényt mutatta be.
Magyar vonatkozásban is jól értelmezhetően a szerkesztést irányító Xaver Schu
bert, majd Emil Ratzenhofer nem kívánt szakmai versengést a Hadilevéltár újra
indított történelmi tanulmányközléseivel. 33 Ugyanakkor színvonalasak voltak az itt
közzétett írások is. A színvonal maradt még akkor is, amikor 1938-tól egészen az
1944 végi megszűnésig a Militärwissenschaftliche Mitteilung egyes számai horog29 U o . 24. o.
30 Freistetter,
Franz: Die „ ö s t e r r e i c h i s c h e Militärische Z e i t u n g . " Zu i h r e m 25- u n d
gen B e s t e h e n . I n : ö s t e r r e i c h i s c h e Militärische Zeitschrift, 1988/2. 101. o.
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31 Regele, Oskar: Rückblick auf die Militärgeschichtsschreibung Österreichs. In: Landesver
teidigung geht alle an. Christliche Verantwortung in der Wehrfrage, 2. f. Wien, 1958. 70. skk. o.

32 Broucek,
Peter: M i l i t ä r g e s c h i c h t e in Ö s t e r r e i c h v o n 1918 b i s 1938/45. I n : Militärgeschichte in
D e u t s c h l a n d u n d Österreich v o m 18. J a h r h u n d e r t bis in die G e g e n w a r t . V o r t r ä g e z u r Militärge
s c h i c h t e , 6. k. (Kiad. : Militärgeschichtliches F o r s c h u n g a s a m t ) B o n n , 1985. 87. s k k . o.
33 Uo. 95. o. V. ö . : Schubert,
Franz X.: I n h a l t s v e r z e i c h n i s d e r J a h r g ä n g e 1920 bis 1929 d e r
M i l i t ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d T e c h n i s c h e n Mitteilungen, Wien, é. n . ; Tuder, Othmar:
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w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d T e c h n i s c h e Mitteilungen. I n h a l t s v e r z e i c h n i s d e r J a h r g ä n g e 1930—1944. Wien.
1974.
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kereszt alatt és a címlapon a következő megjegyzéssel jelent meg: „A Német Ka
tonapolitikai és Hadtudományi Társaság Bécsi Fiókintézményének közleményeként is
szolgál". Ebben az időben a főhangsúly a napi hadiesemények részletes elemzésére
került. 3 ''
A második világháborút követően, a négyhatalmi megszállás körülményei közt,
a folyóirat nem indulhatott újra. Miután 1948-tól újra megjelenhetett a 35Mitteilungen
des österreichischen Staatsarchivs, kezdetben nem is volt erre igény. Az 1955-ös
állami újjászületést követő második évben azután megalakult a honvédelmi minisz
tériumon belül a főszemlélői hivatal szerveként a hadtudományi osztály is. Ennek
tevékenysége nyomán és ösztönzésére 1960-ban egyszerre két új tudományos fo
címmel, de österreichische Mili
lyóirat kiadására került sor. Landesverteidigung
tärische Zeitschrift alcím-bővítéssel jelent meg az az új katonai időszaki kiadvány,
amelyben kezdettől jelentős, útmutató hadtörténelmi dolgozatok is megjelentek.
szolgált a napi
Ugyanakkor Für Den Kommandanten címmel egy további periodika
tiszti ténykedés alapjául, inkább gyakorlati jellegű közleményekkel. 3 ''
Ez a kettéválás megmaradt máig. A Für Den Kommandanten utódaként ma is
nagy népszerűségnek örvend a Truppendienst, míg a Landesverteidigung jogutód
jaként 1963-tól az österreichische
Militärische Zeitschrift, ismert rövidítésével: az
ÖMZ jelenik meg. Az első főszerkesztő, Gustav Stöckelle szolgálaton kívüli százados
beköszöntőjében az első számban újólag így körvonalazta a célkitűzéseket: „Az ö s 
terreichische Militärische Zeitschrift általában segíteni ikívánja a szellemi, katonai,
műszaki és gazdasági honvédelmet, különösen pedig a tisztikarnak, mint a honvé
delem elhivatott hordozójának, felelősségteljes feladatához szellemi felkészítéssel
akar segítséget nyújtani." (1. o.)
Ebben az értelemben az 1866-os porosz-osztrák háborúra és az első világháborúra
vonatkozóan különösen sok közlemény jelent meg. Régebbi témák is napirendre ke
rülnek, főleg évfordulók alkalmával. Így az 1963 5. szám teljes egészében Savoyai
Jenő hercegnek állított emléket születésének 300. évfordulója alkalmából. 37 Az ilyen
történelmi személyiségekhez, eseményekhez kapcsolódó tematikus számok, ahogyan
ezt a folyóirat élén főszerkesztőként 1969 óta álló Franz Freistetter hadosztálytá
bornok következetesen megvalósítja, a közös múlt alapján a magyar hadtörténelem
mel kapcsolatosan is figyelmet felkeltően szólnak. E körből most csak Kurt Peballnak az 1964 6. számban az 1664-ben Léva, Szentgotthárd és Nagyfáivá mellett vívott
oszmánellenes csatákról közzétett tanulmányát emeljük ki (257. skk. o.).
Részletesebb elemzések természetszerűleg magyar vonatkozásban is mégis inkább a
félmúlttal, a kortárs történettel kapcsolatosan jelennek meg. így a magyar haderő
1918—1941 közti fejlődését Lengyel Béla az 1965 6. és az 1966 1. számban vázolta
fel (469. skk. o., ill. 51. skk. o.). Az 1944 45. évi magyarországi hadműveletekkel egye
bek közt az 1964 6. számban (388. skk. o.) Gosztonyi Péter, az 1985/4. számban (305.
skk. o.) Siegbert Kreute foglalkozott. A Magyar Néphadsereg 1945—1956 közti tör
ténelmi útjáról ugyancsak Gosztonyi Péter publikálta közleményét az 1966/4. és 5.
számban (305. skk. o., ill. 393. skk. o.).
A fenti rövid áttekintés is meggyőzheti a hadtörténet iránt érdeklődő magyar ol
vasókat arról, hogy feltétlenül hasznos az öt kényszerű szünet után mindig újrain
dított, ma pedig virágzó, immár 183. évfolyamában járó osztrák hadtörténeti folyó
irat régebbi és frissen megjelenő számait 'kézbe venni és tanulmányozni. A hadtör
ténelem aktív művelői számára, foglalkozzanak bár országos, vagy helytörténeti jel
legű kérdésekkel, egyenesen nélkülözhetetlennek tarjuk — közös múltunkra tekin
tettel — az események gazdag tárházával kapcsolatosan sok meglepő információt
nyújtó, nem egy esetben már hozzáférhetetlen forráson alapuló osztrák publikációk
ban való előzetes tájékozódást.

34 Freistetter
102. O.
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l i t ä r g e s c h i c h t e in D e u t s c h l a n d u n d Ö s t e r r e i c h v o m 18. J a h r u n d e r t bis in die G e g e n w a r t . V o r t r ä g e
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BENCZE ZOLTÁN

JELENTÉS A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM UDVARÁN
1989-BEN ÉS 1990-BEN FOLYTATOTT FELTÁRÁSI MUNKÁRÓL
A fenti területen 1987 óta folytatok régészeti kutatást. Ez a jelentés az újabb ered
ményeket foglalja össze röviden, egyben korábbi négy beszámolóm szerves folyta
tása. 1
1989-ben a korábban feltárt IV. Béla kori városfalat és a hozzá tartozó tornyot
helyreállították. E munka során kisebb szondázó jellegű kutatásra nyílt mód, mely
jelentős eredményt hozott. A toronytól délre található nagyobb pillértől kissé dé
lebbre egy, a sárga agyagba épített, kelet-nyugati irányban 1 méter, észak-déli irány
ban pedig 0,80 m hosszú fémöntő kemence alsó része került napvilágra. Oldalfala
5—6 cm magasságban maradt meg. Belsejében, egy kisebb átmérőjű körben, zöldes
szürke égési csíkot lehetett megfigyelni, betöltésében zöld fém-, illetve fémsalak
maradványok voltak. A fémöntő kemence kelet felé kissé lejtett, keleti falában, al
jának magasságában, kifolyónyílás volt. A kemencétől keletre korábban egy szik
lába vágott gödröt találtunk, melynek betöltéséből török
leletek kerültek elő, ezért
török gödörként szerepelt korábbi publikációimban. 2 Elképzelhető azonban, hogy
ez a gödör eredetileg a fémöntő kemencéhez tartozott és később a törökök is fel
használták. A fémöntő kemence déli oldalán négy, nyugati oldalán pedig három cö
löplyukat találtunk. A leletanyag tanúsága szerint a fémöntő kemence XIII. századi.
Az idén, tervek szerint, befejeződik az udvar rekonstrukciója. Az elképzelések
szerint a sétány felől lépcsőn lehetne feljutni az udvarra. E feljáró kialakítása köz
ben lehetőség nyílt egy kb. 6x14 méteres szelvény megkutatására, az egykori csator
naároktól nyugatra. Sajnos, gép szedte ki a földet, csaknem a szikláig, így megfi
gyelésekre és régészeti munkára csak a gép elvonulása után nyílt lehetőség.
A szelvényben előkerült a IV. Béla kori városfal nyugati folytatása. E falszakasz
irányából kiderült, hogy a fal nyugat felé kissé déli irányba fordult. A korábban
a csatornaárok miatt
elbontott várfal nyugat felé induló szakasza csupán metszet
ben maradt meg, 1 ezért pontos irányát csak feltételezni lehetett. így fordulhatott
elő, hogy a toronytól nyugatra 1989-ben helyreállított falszakasz iránya és a most
feltárt eredeti városfal iránya nem egyezik meg egymással. A IV. Béla-fal falkoro
nája 165,93—166,23 m magasságban került elő. A városfal külső szintje — alapozási
párkánya (zoknija) — 164,97 m magasságban futott, ugyanitt a fal alja 164,39 m,
a szikla pedig 163,66—164,12 m közötti magasságban volt. Mint a szintadatok is mu
tatják, a városfalat^ nem közvetlenül a sziklára alapozták, hanem a fölötte húzódó
fekete humuszra. A városfalhoz utólag egy hevenyészetten rakott falat építettek
hozzá, mely kelet felé kanyarodik, folytatását azonban elvitte a csatornaárok. A
városfal külső oldalához egy kővel körbeépített török gödör is csatlakozik. Funk
ciójára utalhatnak azok a vöröses fekáliacsíkok, melyeket a gödör északi oldala mel
letti metszetfalon lehetett közvetlenül a gödör mellett megfigyelni. A török gödör
a városfal magasságából indul, ami azt bizonyítja, hogy a XVI—XVII. században
a XIII. századi városfal legalább olyan magasságban állt még, mint amilyen ma
gasan most megtaláltuk. A gödör alsó részét belevágták a sziklába, alja 162,95 m
mélyen volt. A török gödör alján egy reneszánsz motívumokkal díszített idomtéglát
találtunk (2. kép).

1 Bencze, Z. : Előzetes jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásról.
Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1987/2., 370—385. o. (a továbbiakban: Bencze,
1987 A) ; Bencze, Z. : Ujabb beszámoló a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán folyó ása
tásról. HK 1987/4., 791—809. o. (a továbbiakban: Bencze, 1987 B) ; Bencze, Z.: Jelentés a Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum udvarán 1987 végéig folyt ásatásokról. HK 1988 1., 178—195. o. (a to
vábbiakban : Benc&c, 1988) ; Bencze, Z. : Beszámoló a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán
1988-ban folytatóit feltárási munkákról. HK 1989/1., 131—143. o. (a továbbiakban: Bencze, 1989).
2 Bencze, 1987 B, 803—805. o.
3 Bencze, 1987 A, 373. o.
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1. kép: A Hadtörténelmi

Intézet és Múzeum udvarán folytatott
áttekintő lapja

ásatások

A városfal belső szintje 165,22—165,32 m magasságban fut. A városfal alja a belső
oldalon 164,93 m magasságban található, ugyanitt a szikla 164,81 m magasan van.
A szelvény déli végében már 165,48 m magasságban megtaláltuk a sziklát. Megálla
pítható tehát, hogy a sziklafelszín dél-észak irányban lejt. 4 A városfal belső oldalát
sem a sziklára alapozták, hanem a fekete humuszra. A szintadatokból az is kitűnik,
hogy a sziklafelszín lejtése miatt a városfal külső oldalát 0,54 méterrel mélyebbre
kellett alapozni, mint a belső oldalát. A toronytól keletre futó városfal külső olda
lától 6,20 méterrel északra is sikerült egy sziklafelszín-magasságot mérnünk, az 163,46
m volt.
Közvetlenül a városfal belső oldala mellett egy sziklába vágott gödör került nap
világra. A gödröt XIII. századi kerámia anyaga keltezi: valószínűleg a városfal épí
tésekor öltötték fel. A szelvény nyugati metszetfalában, kissé délebbre a városfaltól,
három olyan cölöplyukat is találtunk, mely már vágta a városfal építési szintjét.
4 V. ö. Bencze,

1987 B, 796. és 805. O.
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2. kép
A szelvény DNY-i végében, 166,07 m magasságban, közvetlenül a fekete humusz
fölött, sikerült egy helyenként kövezett járószintet megfognunk. Ugyanitt 166,22 m
magasságban egy másik kövezett szint fut, melyre valamikor a XVII—XVIII. szá
zadban falat építettek rá. E terület járószintjeit a középkor folyamán valószínűleg
udvarként használták, ezért nem töltődött fel.
Csaknem a szelvény közepén kutat találtunk, melynek északi oldalán, 165,49 m
magasságban, még a ikútházból is megmaradt egy darab. A kút feltárása jelenleg
is folyik, pillanatnyilag 5 méter mélységig jutottunk. 4 m és 4,50 m mélység között
egy teljesen ép grafitos kerámiakorsó — fülén bélyeggel —, valamint egy ugyan
csak ép grafitos kerámiafazék — peremén két bélyeggel — került napvilágra (3. kép).
Mindkét edény a XV—XVI. századra keltezhető. Az érdekesebb dolgokat a szelvény
keleti részében 5találtuk. Előkerült annak a háznak a nyugati vége, amelyet a csator
naárok elvágott és amelynek a keleti vége armirozott volt." Találtunk egy észak
déli irányú falat, mely e ház nyugati zárófala lehetett. így ennek a háznak 6,40 mé5 Bencze, 1987 A, 370—373. o.
6 Bencze, 1989, 134—135. o.
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ter volt a szélessége. Az észak-déli irányú falba, keletről, két, megközelítőleg K-Ny-i
irányú fal fut be, a két fal között pedig egy vékonyabb, ugyancsak megközelítőleg
K-Ny-i irányú fal található. A korábbi megfigyeléseket és a mostani eredményeket
összevetve úgy tűnik, hogy ezt a házat részben egy sziklagödörre építették rá. A
gödör alja 164,34 m mélyen volt. A rétegviszonyok megfigyeléséből az derül ki, hogy
a szelvényben délebben talált K-Ny-i irányú fal és a tőle északra található vékonyabb
K-Ny-i irányú fal egyszerre épült, hiszen azonos az építési szintjük. Ez az építési
szint közel azonos magasságban fut a szelvény nyugati felében, a fekete humusz

3. kép
fölött talált járószinttel. A két fal között húzódó építési szintet elvágja egy szemét
gödör, melyből, állatcsontok mellett, szürke és fehér kerámia került elő. A kerá
miaanyag alapján a gödör a XIV. sz. elején keletkezett, ami azt jelenti, hogy a ház
ezen szakasza is e században épült.
Véleményem szerint a vastagabb K-Ny-i irányú falhoz északról valamilyen gaz
dasági rendeltetésű helyiség csatlakozott, ennek zárófala volt a vékonyabb K-Ny-i
irányú fal. Bizonyítja ezt az is, hogy a vékonyabb K-Ny-i irányú fal déli oldala mel
lett vastag cölöplyukak kerültek elő. Később a ház tovább terjeszkedett északi irány
ba, a vékonyabb K-Ny-i irányú falat megszüntették és az északabbra található KNy-i irányú fal valószínűsíthető építési szintje (az északabbra található K-Ny-i irá
nyú fal déli oldala mellett egy hainus gödör található, mely elvágja az építési szin
tet, így nem derült ki, hogy befutott-e a falhoz, ez csak valószínűsíthető) már e fal
korona fölött fut. A délebbi K-Ny-i irányú fal alapozásának alja 164,93 m, a véko-
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nyabb K-Ny-i irányú falé pedig 164,69 m. Az eszakabbi K-Ny-i irányú fal keleti
sarka armirozott volt. Amikor ezt a falsarkot építették, a faltól keletre található XIII.
sz-i útszintet átvágták,
a fal alapozásakor pedig ezt a már meglévő kövezett szintet
vették figyelembe. 7
A házról annyit lehet megállapítani, hogy a XIV. sz. elején épült, majd még e
században észak felé bővítették. Annyi biztos, hogy bővített állapotában legalább
20 méter hosszú volt és legalább három helyiségből állt. 90 cm vastag K-Ny-i irá
nyú falai arra utalnak, hogy talán emeletes lehetett.
A ház részben egy sziklába vágott gödörre épült rá. Ezt a gödröt valószínűleg
azért ásták, hogy követ nyerjenek a városfal8 építkezéshez. A gödör betöltésének al
só részéből került elő egy II. András-pénz. Ugyanitt, a kiépített XIII. századi útszint alatt, egy tűzhely került elő. Kissé északabbra találtuk meg a fémöntő ke
mencét. Mostani szelvényünk ÉNy-i végében, a városfal belső oldalán, három cö
löplyukat is találtunk. Ügy tűnik tehát, hogy az említett területen a XIII. sz-ban
különböző gazdasági tevékenység folyt.
Valószínűnek tartom, hogy a budai vár északi részének ezen a szakaszán a vég
leges telekbeosztás csak a XIV. sz. elejére alakult ki. Ekkor építik az armirozott
sarkú házat és valószínűleg a konzolos ház egy részét is. Nagyon valószínű, hogy a
csatornaárokban feltárt XIII. sz-i házat ugyanekkor, tehát a XIV. sz. elején meg
szüntették. A csatornaárok ásásakor tett megfigyeléseink alapján feltételezhető, hogy
az armirozott sarkú ház délen akár a konzolos ház déli végének vonaláig is ter
jedhetett: lehet, hogy területünkön olyan volt a telekbeosztás, amely inkább az
É-D-i irányú terjeszkedést tette lehetővé. Sajnos sem a konzolos háznak, sem pedig
az armirozott sarkú háznak nem ismerjük a teljes hosszúságát, így az egykori te
lekmélység sem határozható meg pontosan. Itt említeném meg azt a tényt, hogy9
hogy pl. az Országház utcában nem ritkaság a közel 40 méteres telekmélység sem.
A XIV. sz. elején, miután a csatomaárokban talált XIII. sz-i házat elbontották,
a konzolos és armirozott sarkú ház között utcát alakítottak ki, mely a toronyhoz
vezetett. Ez az utca a konzolos háztól északra udvarrá bővült. Az udvar keleti ré
szén talán még a középkorban valamilyen árkádos kiképzést alakítottak ki. Erre
utalnának az itt talált pillérek. A toronytól délre talált nagy pillér is talán egy KNy-i árkád tartópillére lehetett.
Az armirozott sorkú fal nyugati oldalán is udvar volt. Szelvényünktől nyugatra,
egy K-Ny-i irányú árokban valószínűleg egy kerítésfalra bukkantunk. Ez a fal 5
méterre nyugatra található az armirozott sarkú ház nyugati zárófalától. így, mivel
az armirozott sarkú ház 6,40 m széles, a teljes telek 11,40 m szélességű lehetett.
A környék feltételezhető egykori tulajdonosairól korábbi cikkemben már szól
tam. 10 Az udvar feltárása valószínűleg még az idén — sajnos — véglegesen lezárul.
Az udvar díszburkolatot kap és a feltárt falmaradványokra már csak a burkolati
jelek fognak emlékeztetni.

7 Bencze, 1989, 136. o.
8 Bencze, 1989, 135. o.
9 Lócsy,
E.: K ö z é p k o r i t e l e k v i s z o n y o k
1964. 196—198. O.
10 Bencze, 1989, 136—137. o.
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ANDRÁSSY GYULA GRÓF
HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA
HERMANN RÓBERT

„A SZÉP AKASZTOTT"
Andmssy Gyula 1848—1849-es szerepéről*
1851. szeptember 22-én a pesti Újépület udvarán a három kirendelt es. kir.
hadbíró két század gyalogság és némi lovas csendőrség jelenlétében 36 nevet
olvasott fel. A 36 név viselői, köztük Kossuth Lajos, Almásy Pál, Teleki László,
Batthyány Kázmér, Horváth Mihály, Jósika Miklós, Perczel Mór, Szemere Ber
talan, Mészáros Lázár, Vetter Antal, Vukovics Sebő, Beöthy Ödön, mindannyi
an a két évvel azelőtt levert magyar „lázadás" fontos szereplői voltak. Az íté
letek mindegyike halálra és teljes vagyonelkobzásra szólt. Mivel az ítéleteket
— a cs. kir. hatóságok őszinte sajnálatára — az érdekeltek távolléte miatt nem
lehetett végrehajtani, a hatóságok azokat „in effigie" hajtották végre, s a hóhér
a 36, az elítéltek nevét fehér írással feltüntető fekete táblát szögezte az akasz
tófákra. Azonban ezért a munkáért is ugyanolyan fizetséget kapott, mintha a
táblák helyett az elítélteket függesztette volna fel a bitófára.
Amikor néhány nappal később az elítéltek egyike, gróf Andrássy Gyula,
Párizsban gróf Arthur Seherr-Thoss lakásán a Wiener Zeitung azon számát
olvasta, amely az ítéletet közölte, a következő szavakkal adta át a lapot a házi
gazdának: „Olvasd csak, itt van a halálos ítéletem, oly jól van fogalmazva, hogy
sírkövemre nem kívánok szebb föliratot". S néhány hét múlva a daliás kül
sejű ifjú emigránst a párizsi szalonokban mindazon hölgyek, akik kegyeiért
versengtek, s mindazok, akiknek kegyeiért versengett, már csak úgy emleget
ték: „Le beau pendu de 1848", vagyis 1848 szép akasztottja. 1
* A tanulmány főszövegében Jellačič, Bälcescu, Garašanin, Kničanin, Nikolič és Kušljan neve
a diakritikus jelek nélkül szerepel, mivel e betűfokozatban a nyomda nem rendelkezik a meg
felelő betűkkel.
l Andrássy Gyula életpályájának mindmáig legtekintélyesebb és legmegbízhatóbb feldolgo
zása: Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Bp., 1910. I—III. k. Ez a munka
azonban éppen 1848—49-es tevékenységéről szól meglehetősen szűkszavúan. Ugyenez mondható
el több életrajzáról is. Ezek közül a legfontosabbak: Egervári Ödön: Magyar királyi honvéd
törzstisztek albuma. Pest, 1870. I. k. ; Il-ik Kákay Aranyos (ifj. Ábrányi Kornél) : Gróf Andrássy
Gyula. Bp., 1878. (polémikus, kevéssé megbízható írás sok anekdotával); Szőts Pál: Andrássy.
Adomák, apróságok. Bp., 1890. (a nekrológokból és megemlékezésekből kigyűjtött anekdoták
gyűjteménye); Balogh Pál: Andrássy Gyula gróf. Bp., 1905. (elemi hibákkal); Wlassics Gyula:
Gróf Andrássy Gyula. Budapesti Szemle (a továbbiakban: Bp. Sz.) 1910. 144. k. (Wertheimer
alapján); Pethő Sándor: Politikai arcképek. Bp., 1911; Halász Imre: Bismarck és Andrássy. Bp.,
1913; Hegedűs Lóránt: A két Andrássy és a két Tisza. Bp., é. n. (főleg Wertheimer és Széchenyi
naplója alapján, meglehetősen eklektikus forráskezeléssel, de jó megfigyelésekkel) ; Angyal
Dávid: Gróf Andrássy Gyula. Bp., 1941; Ottlik György: Idősb Gróf Andrássy Gyula. Bp. Sz.
1944. ápr. (kny.) (Az addig megjelent irodalom bibliográfiájával).
A rövidke élet- és jellemrajzok közül kiemelkedő még Szekfű Gyuláé: Történetpolitikai ta
nulmányok. Bp., 1924.
Meglehetősen változó értékűek a különböző napi- és hetilapokban 1890-ben megjelent mélta
tások. Pesti Napló, febr. 18. rendkívüli kiadás; Budapesti Hírlap, febr. 19—20.; Nemzet, febr. 18.
esti kiadás. A Nemzetben jelent meg Kónyi Manó: Emlékezés Andrássyra c. sorozata, ami
aztán különnyomatban is megjelent. Bp., 1890. Fővárosi Lapok, febr. 19.; Pesti Hírlap, febr. 18.
rk. kiad. Vasárnapi Üjság (és Képes Folyóirat) 1890. (sok anekdotával), Magyar Salon, Akadémiai
Értesítő 1891. 79—88. o. (egy ismeretlen emlékezései, rövidítve VU 1891. 101—102. o.) és AE 1891.
326—350. o. (Kállay Béni: Gróf Andrássy Gyula emlékezete). Andrássy in effigie kivégzésére 1.
Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Gp., 1910. I. k. 67—69. o.; Berzeviczy
Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849—1865. Bp., 1922. I. k. 246—247. o.; Gracza
György: Az 1848—49-iki magyar szabadságharcz története. Bp., é. n. V. k. 1322. o. (szemtanúi
beszámolóval) ; Teleki Sándor tévesen úgy véli, hogy „igénytelen nevem ott ragyogott az And
rássy Gyula gróf nagy neve mellett", holott Teleki „in effigie" kivégzése 1852. május 6-án
történt. Emlékezések. Sajtó alá rendezte Görög Livia. Bp., 1958. 194. o. ; Andrássy Seherr Thossnak mondott szavait 1. Emlékezések múltamra. Gróf Seherr Thosz Artúr után németből Könnye
Nándor. Budapesti Szemle, 1881. 27. k. 407. o.
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De mi is volt az oka annak, hogy azon a szeptemberi napon Andrássy ne
vét a korábbi reformellenzék több vezetőjével együtt szögezte bitófára a hó
hér? Az eddigi életrajzi munkák — érthető módon — inkább Andrássy 1867
utáni tevékenységével foglalkoztak, s viszonylag röviden szóltak Andrássy ko
rábbi, így 1848—49-es működéséről is. Nem csoda hát, hogy pályájának e sza
kaszával kapcsolatban e munkákban olyan sok a téves vagy kétes megbízha
tóságú adat, holott e korai pályaszakasz ismerete ugyanúgy hozzátartozik az
életút egészének értékeléséhez, mint pl. Andrássy miniszterelnöki, vagy kö
zös külügyminiszteri tevékenységének feltárása.
Az utolsó rendi

országgyűlésen

Gróf Andrássy Gyula családi hagyományai elég vegyesek voltak ahhoz, hogy
az ifjú grófot akár az udvarhűség, akár a rendi ellenzékiség felé orientálják.
Felmenői között voltak kuruc tisztek és es. kir. generálisok egyaránt; dédatyja,
Andrássy Károly a hétéves háborúban szerzett tábornoki rangot, s 1780-ban,
háborús szolgálatai jutalmául is, kapott grófi címet Mária Teréziától. Az ifjú
Gyula grófra azonban igazán komoly hatással nem a családi hagyomány, ha
nem inkább édesapja, Andrássy Károly lehetett. Ez a nagy műveltségű, libe
rális gondolkodású arisztokrata 1825-től valamennyi reformországgyűlés mun
kájában részt vett, eleinte az alsóházban Gömör, majd Torna vármegye követe
ként, később a főrendi liberális ellenzék tagjaként. Előfizetője volt Kossuth
Törvényhatósági Tudósításainak; Széchenyivel szemben Kossuth pártját fogta
a Pesti Hírlap ügyében, s belépett a Kossuth által alapított Védegyletbe is.
1845-ben bekövetkezett halála majdnem egybeesett fia politikai pályájának
kezdetével.
Az ifjú Andrássy Gyula első politikai jellegű felszólalása Zemplén megye
1844. szeptember 25—27-i közgyűlésén hangzott el. „Ha a közjóról van szó —
mondta —, akkor nem szabad provinciális szempontoknak hódolni, mert kü
lönben lehet ugyan az ember jó zempléni, de sohasem jó hazafi." November
13-án a pozsonyi országgyűlésen már azzal döbbentette meg Széchenyit, hogy
„jónak tartaná, ha Károly főherceget kifütyülnék".
1845. szeptember 6-án, az adminisztrátori rendszer bevezetése után, Zemp
lén vármegye egyik táblabírajává választotta. A következő év tavaszán a Csengery Antal szerkesztette Pesti Hírlapban a konzervatív párt egyik vezérének,
gróf Dessewffy Emilnek Deák Ferenc és az ellenzék politikáját bíráló írását
részesítette megsemmisítő bírálatban. Dessewffy a Budapesti Híradóban meg
jelent írásában arra igyekezett rábeszélni az ellenzék tagjait, hogy hagyják
ott Deák zászlaját, s csatlakozzanak a kormányzat reformokra kész irányzatá
hoz. Andrássy kijelentette, hogy az ellenzék néhány odavetett engedmény
miatt nem fog megtántorodni, hanem továbbra is kötelességének tarja a nem
zet jogainak védelmezését. Ha az ellenzék átáll a kormány oldalára, akkor azt
már mi sem fogja akadályozni a korlátlan uralkodásban; ezért is van szükség
a létjogosultságát már igazolt ellenzékre. „De ne feledjük azt sem, hogy azon
nemzet, mely már a hatalmában levő előnyeit nem tudja megőrizni, nem érde
mes és nem képes újakat szerezni. Ne felejtsük, hogy azon nemzet, mely csak
hogy e percben valami előnyben részesülhessen, kész lemondani (jövőjéről,
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oly helyzetben van, mint az, ki már egészen az uzsorások kezében lévén, csak
hogy még néhány forintot kaphasson, kész ezreket aláírni. Az ily egyén, az
ily nemzet, menthetetlenül veszve van." A talpraesett válasz az ifjú grófra
irányította Deák figyelmét is.
Közben Andrássy közeli barátságba került Széchenyivel és a liberális arisz
tokrácia más képviselőivel is. 1846. augusztus elején Széchenyi oldalán a TiszaGőzhaj ózási Társaság létrehozásán fáradozott. Széchenyi hatását jelzi, amit
az ekkor körükben tartózkodó Kemény Zsigmondnak mondott; kérte Ke
ményt, hogy költözzön Pestre, „s ők az én munkásságomra támaszkodva alkot
nak egy progresszista pártot, mely ne ellenezze a jót csak azért, hogy a kor
mánytól jön, s ne fogadja el a rosszat csupán azért, mivel Kossuth Lajcsi mond
ja". Ami arra mutat, hogy Dessewffy érvei nem peregtek le egészen Andrássyról. Igaz persze az is, hogy ugyanekkor az'ajánlatát immár személyesen meg
ismétlő Dessewffynek Andrássy azt felelte: „Barátom, .. . oly köpönyegforgató
emberre, mint te, semmi szükségünk. Van nekünk már egy társunk, ki orgá
numunk fog lenni, s ki mellé örömmel összegyűlünk". S ezt a konzervatív
irányzattól való egyértelmű elhatárolódást jelzi az a néhol a jó ízlés határait
súroló bökvers, amelyet Andrássy 1846 novembere, a konzervatív program
közzététele után írt Dessewffy Emilhez, s amelyre az — ezt a határt messze
túllépve — válaszolt.2
1847-ben, az országgyűlés meghirdetése után, Andrássy is követnek jelöl
tette magát. A követválasztást csupán az zavarta meg, hogy Kazinczy Gábor,
akivel egyébként Andrássynak jó volt a kapcsolata, vissza akarta léptetni a
másik ellenzéki követ jelöltet, Lónyay Gábort, Kossuth javára. Ám később ki
derült, ezzel célja az volt, hogy „gyanítván a Kossuth követségének kivihetetlenségét", saját maga számára szerezze meg a követséget. Ennek érdekében
még a megye konzervatív főjegyzőjével, Lehoczky Lászlóval is szövetkezett
volna, ha a megyei konzervatívok őt pártolják. Lónyay azonban nem lépett
vissza, Andrássy pedig kijelentette, „hogy ő sem Kossuthtal, sem Kazinczy
Gáborral követnek nem megy"; s ezzel Kazinczy szándéka kútba esett. így
aztán 1847. október 14-én Andrássyt és Lónyayt „közakarattal és így felkiáltás
sal" megválasztották Zemplén vármegye követeinek. Gróf Péchy Manó zempléni
adminisztrátor István főhercegnek írott jelentésében úgy vélte, hogy Andrássy
„ki Lónyayval együtt szónok nem lévén, avval tehát agitálni nem fog, külön
ben is nagy mértékben nagy arisztokrata, szelíd jellemű, nem heves, s nem
2 Andrássy Károlyra 1. Wertheimer: I. k. 4—7. o. ; Kossuth Lajos összes munkái, (a további
akban: KLÖM) VI. k. (S. a. r. Barta István) Bp., 1966. 1042. o. ; Varga János: Kereszttűzben a
Pesti Hírlap. Bp., 1983. 17., 28., 31. o. ; Andrássy Gyula politikai pályájának kezdetére 1. Wert
heimer: I. k. 9—12. o.; Széchenyinek mondott szavai 1844-ben: Széchenyi István: Napló, (a
továbbiakban: SZÍN) (Sajtó alá rendezte Oltványi Ambrus) Bp., 1978. 1057. o. (Az itt közölt
szövegeket minden esetben összevetettük a naplók eredeti, idegen nyelvű kiadásával, ugyanis
a névmutató gyakran összekeveri a különböző Andrássyakat. A válogatásban nem szereplő
szövegeket is az eredeti, Viszota Gyula-ïéle kiadás alapján idéztük) ; Andrássy és Deák kap
csolatára l. Kónyi Manó: Visszaemlékezés Andrássy Gyulára. Bp., 1890. 10. o. Andrássy emlí
tett cikkét újra közölte Kónyi Manó: Andrássy Gyula gróí politikai első föllépése. Bp. H. 1890.
l'ebr. 19. (Andrássy írt még a PH 1846. szeptember 15-i, október 6-i és 20-i számaiba is) ;
Andrássy és a Tisza-Gőzhaj ózási Társaság: SZÍN 1118—1119. o. ; Andrássy és Kemény: Kemény
Zsigmond naplója. (S. a. r. Benkő Samu) Bp., 1974. 129—130. és 135—136. o. : Andrássy versét 1.
Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Personalia. N. Kiss család iratai. Kiss Miklóshoz
írott levelek. Gorove István, 1851. július 27. — TJgy tűnik, hogy 1847 elején Andrássy némileg
eltávolodott az ellenzék radikálisabb, Batthyány—Kossuth-féle szárnyától. Erre utal Szé
chenyi 1847. január 5-i naplóbejegyzése és egy január 19-i titkosrendőri jelentés. Gróf Széchenyi
István naplói. (Szerkesztette és bevezette Viszota Gyula) Bp., 1939. VI. k. 499. o. (a továbbiak
ban: Viszota) és KLÖM XI. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48. (S. a. r.
Barta István) Bp., 1951. 270. o.
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darabos, — gr. Széchenyi ő Ex(cellenciá)ja, kit a nevezett gróf különösen tisz
tel, és kit magának úgyszólván mintául tűzött ki, igen sokban és sokat hathat".
Andrássy alaposan rácáfolt e várakozásra.
Erre mutatott az is, hogy a Kazinczy Gábor által szervezett „Szegénylegé
nyek" egyesületének egyik vezéreként nemcsak céljául tűzte ki az ellenzék esz
méinek népszerűsítését, hanem tettlegesen is besegített az Ung megyei követvá
lasztás idején az ottani ellenzéki jelölt, Bernáth Zsigmond megválasztásába;
nemcsak szóbeli agitációval, hanem néha a konzervatív kertesekkel vívott tett
leges küzdelemmel is. Az országgyűlés erőviszonyait ismertető titkosrendőri
jelentés november 6-án egyértelműen az ellenzékhez sorolta; akárcsak egy
másik, amely emellett még a jurátusok támogatójának is nevezte. Ez utóbbi
megjegyzést nemsokára tettel is igazolta, amikor, már az országgyűlés alatt,
megakadályozta egy jurátusának elfogását, s közben egy katona majdnem ke
resztüldöfte szuronyával.
November 10-én, Pestről Pozsonyba utazva a Maria Dorothea gőzhajón, Ber
náth Zsigmonddal arról beszélt, hogy a külföldi kormányzat szégyenteljes be
folyását a magyar ügyekre csak úgy lehet megszüntetni, ha az ellenzék egy
séges marad.
Andrássyt Pozsonyban már megelőzte a híre. „Tehetségeit lehetetlen volt fel
nem ismerni, már a legközömbösebb társalgásnál is jelentkezett szellemes fel
fogása" — írta róla Pulszky Ferenc, kiemelve, hogy Andrássyt mind Széchenyi,
mind Kossuth igyekezett magának megnyerni; „Széchenyi, mert lelke örült,
ha főúri születés mellett tehetséget fedezett fel, szerinte az arisztokrácia csak
úgy tarthatja magát fenn, ha nemcsak birtokával, hanem tehetségével is be
folyást gyakorol a közéletre"; Kossuth pedig már csak a zempléni és családi is
meretség miatt is, s mert „nagyot várt tőle". A kor jeles historikusa, Horváth
Mihály is „még nagy fiatalsága dacára is jeles készületű" követnek mondja.'1
Az 1847. november 12-én megnyílt országgyűlésen az alsóházi ellenzék te
vékenységét egy szűk körű „konferencia" volt hivatva koordinálni. Ebben Kos
suth, Szentkirályi Móric, Pázmándy Dénes, Szemere Bertalan, Szent-Iványi
Károly, Andrássy Gyula és Lónyay Gábor vettek részt, s Kossuth javaslatára
alkalmilag meg-meghívták a felsőházi ellenzék két vezetőjét, Teleki Lászlót
és Batthyány Lajost is. Andrássy egész országgyűlési tevékenységén látszik,
hogy jól megértette ennek az összehangolt működésnek a lényegét. Felszólalá
saiban mindannyiszor az ellenzék radikálisabb szárnyának álláspontját kép
viselte és védelmezte; így a horvátországi magyarbarát nemesség sérelmeinek
3 Andrássy követjelöltségéről 1847. június 30-án döntött az ellenzék vezérkara. KLÖM XI.
284. o. ; Péchy jelentését 1. uo. 204—105. o.; 1. még Takáts Sándor: Idősb Andrássy Gyula gróf az
1847—1848. évi országgyűlésen. I n : Hangok a múltból. Bp., é. n. 366—167. o. Egyébként Kossuth
pesti követjelöltségének kérdése már augusztusban eldőlt, és ezt Andrássy is tudta. SZÍN 1159. o.
(aug. 15.) A szegénylegényekre 1. Bajusz József: A zempléni „Szegény-legény" társulat. Ada
lékok Zemplén vármegye történetéhez (a továbbiakban: AZT) IV. k. (1899). 282—288. o.; Matolay
Etele: Emlékezés Andrássyról. Zemplén, 1890. márc. 9. (a továbbiakban: Matolay) 1890. I.;
Wertheimer: I. k. 12. o.; Takáts: i. m. 273—275. o. (A szegénylegények klubjai c. tanulmány).
A titkosrendőri jelentéseket 1. KLÖM XI. 233. o. és Wertheimer : I. k. 13. o. A jurátus esetére 1.
Takáts: i. m. 368—370. o. és Vasárnapi Üjság, 1879. 29. és 59. o. (Andrássy ifjúságából ill.
Wámossy István: Gr. Andrássy ifjúkorából). Andrássy és a jurátusok jó viszonyáról meg
emlékezik egy névtelen, talán Székely Józseftől származó cikk is: „Mint az 1848-ki pozsonyi ifjú
ság egyletének elnöke, mély rokonszenvvel viseltettem az ifjú gróf iránt, ki gyakran fölkereste
az ifjúság körét, és karonfogva járt velünk". PH 1890. febr. 19. „Az első magyar külügyminisz
ter" c. írás. November 10-én mondott szavai: KLÖM XI. 240—241. o.; Andrássy híre: Splényi
Béla emlékiratai. (S. a. r. Kendi Mária és Fábri Anna) Bp., 1984. I. k. 367. o.; Pulszky Ferenc:
Életem és korom. (S. a. r. Oltványi Ambrus) Bp., 1958. I. k. 299. o.; Horváth Mihály: Huszonöt
év Magyarország történelméből, 1823—1848. 3. kiad. Bp., 1886. 265. o.
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kérdésében, a válaszfelirati vitában, a honosítási kérdések tárgyalásánál, a
szabad királyi városoknak adandó szavazatok kérdésében. A szavazati jogától
megfosztott túrmezei nemesség sérelmének megvitatását azért tartotta szük
ségesnek, mert „ki a már bírt jogok védelmére nem képes, még kevésbé képes
újak szerzésére". A válaszfelirati vita alkalmával az ellenzék lojalitásának
őszinteségét kétségbe vonó Babarczy Antalt leckéztette meg, mondván, „hogy
azon jobbágyi hódolatot, mellyel mi a fejedelem iránt viseltetünk, a másik fél
a kormányra is ki akarja terjeszteni". A konzervatív Somssich Pál felirati ja
vaslatában Andrássy szerint „az lenne ( . . . ) kinyilatkoztatva, amit a kormány
kíván, hogy a nemzet gondoljon, nem pedig amit a nemzet valóban gondol". Kö
vetelte az 1790. évi X. törvénycikk tényleges életbe léptetését. Véleménye szerint
„Magyarország alkotmányos kifejlése nem árthat Ausztriának, sőt, a dinasztia
zavaros időkben Magyarországra számíthat leginkább, mert csak ennek van
határán kívül más védeni valója is: szabadsága". Ez utóbbi megjegyzés pedig
arra utal, hogy Andrássy is pártolta az ellenzék azon elképzelését, amely 1848
áprilisa után a Batthyány-kormány politikájának egyik alapelvévé vált: a bi
rodalom Magyarország-központú átszervezését. A honosítások vitájában a hor
vát követtel szemben a magyar hivatalos nyelv egyeduralma mellett foglalt
állást, mondván, „hogy csak nemzetiségünkkel együtt maradhat fenn alkot
mányunk". Sőt, Kossuthtal és Szemerével szemben a birtokbírhatási jog alap
feltételének is a magyar nyelvtudást tartotta. „Mondották, hogy nem kell kínai
fallal körülsáncolni magunkat; de ha ezen kínai fal nemcsak nemzetiségünket,
hanem alkotmányunkat is őrzi, szóló kívánja, hogy minél magasabb legyen . . ."
A szabad királyi városoknak adandó szavazatok kérdésében amellett érvelt,
hogy a városok belszerkezetének megreformálását és országgyűlési képvisele
tük kiterjesztését együtt kell tárgyalni, mert „a városi ügy egy organikus egész
és mint ilyen, szét nem szedhető".
Ugyanakkor volt érzéke a színfalak mögötti politizáláshoz is. November 16án Pázmándy, Szemere és Szentkirályi társaságában azzal az ajánlattal ke
reste meg Appoaiyi György kancellárt, hogy alkudjanak meg: nem buktatják
meg Apponyit, ha a kormány hajlandó évenként országgyűlést összehívni Pes
ten. Hozzátették még, hogy másképp képtelenek megfékezni Kossuthot. 4
1848. január közepén repedések mutatkoztak az ellenzék egységén. A törvény
hozás munkája némileg egy helyben topogott. Ebben a helyzetben az ellenzék
mérsékeltebb képviselői Széchenyi és Apponyi intencióinak megfelelően érint
kezésbe léptek a kancellárral: az alku lényege az lett volna, hogy a kormány
hozzájárul a városi kérdés rendezéséhez és néhány más reformköveteléshez,
ha az országgyűlés kedvezően fogad egy, az adminisztrátori rendszer fokozatos
megszüntetését megígérő királyi leiratot. A cél Kossuth radikális irányzatának
háttérbe szorítása volt, s erre a célra sikerült megnyerni Pázmándyt, Szent-

4 Az ellenzék konferenciájára 1. Szemere Bertalan 1848. január 14-i levelét Csengery Antalhoz.
Közli V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. Bp., 1950. I. k. 62. o. (a
továbbiakban: Waldapfel I.) Némileg eltérő szöveggel: Csengery Antal: Szemere Bertalan. I n :
Történelmi tanulmányok és jellemrajzok. Bp., 1884. n . k. 247. o.; Vukovics Sebő: emlékiratai
Magyarországon való bujdosása és száműzetésének idejéből. (S. a. r. Bessenyei Ferenc). Bp.,
1894. 20. o. és a Vukovics emlékiratát kéziratban használó Horváth: i. m. III. k. 2JS8. o.
Szent-Iványi helyett Bónist említi. Az előző variáns mellett bizonyít azonban Pulszky: i. m. I. k.
299—300. o. és SZIN 1186. (1848. jan. 4.) Andrássy felszólalásaira 1. Lederer Béla: Gróf Andrássy
Gyula beszédei. Bp. 1891. I. k. 9., 17—18., 25—26., 44. o. A küldöttség Apponyinál; Viszota: VI. k.
674. o.

királyit, Lónyay Menyhértet és Gábort is. A tervről — mint indítványozó —
tudott Széchenyi és az ellenzék vezéri posztjára vágyó Szemere is.
A tervnek a résztvevők igyekeztek megnyerni a többi ellenzéki követet is.
Január 30-án egy Lónyay Gábornál tartott konferencián Andrássytól is meg
kérdezték, „hogy hát ha valami jönne, ilyesmi, mit mondanánk?" Lónyay Meny
hért naplója szerint „Andrássy igen hajlandónak látszott az egészet elfogadni".
Két nap múlva azonban megérkezett a várt leirat, s az bizony nemigen volt
kielégítő. Andrássy egyenesen kijelentette, „Nem ér semmit, nincs benne sem
mi". Aznap este egy Lónyay Gábornál tartott konferencián Andrássy és SzentIványi Károly voltak azok, akik „nem nyilatkoztak kedvezően". Széchenyi
igyekezett ugyan kapacitálni az ifjú grófot, másnap külön írt neki a leirat
ügyében, abban a reményben, hogy „ő az egyetlen . . . tán, ki dolgainkat ma
gasabb szemszögből látja". István főherceg szintén magához hívatta Batthányt,
Kossuthot, Andrássyt és még többeket. A meggyőzés azonban nemigen sike
rült. Andrássy még Széchenyit is megbántotta azzal, hogy hevesen gyalázta a
leiratot és igyekezett „népszerűtleníteni" azt. Széchenyi február 4-én is magá
hoz hívatta, beszélt vele, de rezignáltán jegyezte fel naplójában: „sajnos, azt
hiszem, későn; a kérdéses ügyben Szemerével együtt ő ártott a legtöbbet".
A február 5-i kerületi ülés előtt az ellenzék győzelme biztosnak látszott,
ugyanis a Kossuth által javasolt válasz mellett 26 megye követei kötelezték el
magukat. Ennek lényege az volt, hogy köszönetet mondanak ugyan az uralko
dónak a leiratban kifejtett jó szándékáért, de fenntartják az adminisztrátori
rendszer — még az országgyűlés alatt történő — felszámolásának követelését.
A Szent-Iványi Károly gömöri követ által előterjesztett indítványt hatástala
nítani igyekezett Lónyay Menyhért beregi követ, aki indítványában a királyi
ígéret folytán már megszűntnek nyilvánította a rendek aggodalmát az admi
nisztrátori sérelem tárgyában. Csakhamar szavazásra került a sor, amelyben
egy szavazattal Lónyay indítványa nyert többséget. Kossuth ezután bejelen
tette, „e szavazat következésében az országgyűlésen többé béke nem lehet, ha
nem harc lesz az utolsó percig". Kiemelte, a rendek ezzel a szavazással még
nem döntötték el, hogy „az adminisztrátori rendszerben fekvő egyes sérelme
ket is el akarják-e dobni, vagy nem?" Erre Babarczy Antal, Csongrád vármegye
követe kikelt az ellen, hogy az ellenzék a beregi indítvány győzelme után is
erőltesse a saját véleményét. Az ezt követő indulatos vitában Andrássy is fel
szólalt. Ügy vélte, hogy a beregi indítványban „nincs kimondva, mintha a sére
lem meg volna már szüntetve". Kiemelte, hogy a királyi leiratban „semmi utilizálni valót nem lát", mivel az alaptalannak nevezi az aggodalmat, noha „30
megye aggódott"; illetve csak kivételes esere ígéri adminisztrátorok kinevezé
sét, „de ha 32 adminisztrátor kivétel, úgy 42 szintén lehet kivétel". A követ
kező napokban folytatódó vitákban Kossuth álláspontja látszott többségre ke
rülni. Február 8-án Somssich az ellenzéket közeledésre szólította fel, hogy az
országgyűlés előtt álló feladatokat meg lehessen oldani, mondván, hogy a kon
zervatívok a beregi indítvány elfogadásával engedményt tettek, mivel ők nem
láttak sérelmet az adminisztrátori rendszerben; ugyanakkor az ellenzék nem
hajlandó engedményekre. Andrássy hozzászólásában bizonyíthatatlannak mond
ta Somssich állításait. Kijelentette, hogy az ellenzék részéről már a gömöri
indítvány elfogadása is engedmény volt. Véleménye szerint ezzel szemben
Somssich csak két engedményt tett: az egyik az, hogy „24 nem aggódó megyé
vel kimondatá, ( . . . ) 23 aggódó megye nem aggódik"; a másik az, hogy „öt
— 8 —

egész percig sérelemnek ismerte az adminisztrátori rendszert, ő és elvbarátai.
Szóló nem tréfál, mikor ezt állítja, mert mielőtt a beregi indítvány elfogad
tatott, Somssich a sérelmet nem ismerte el, a beregi indítvány után pedig azt
monda, hogy meg van szüntetve a sérelem." Matolay Etele feljegyzése szerint
ehhez még hozzátette, hogy a király tanácsosai között ,,vannak, kik tudnának
a királynak tanácsot adni, de nem kérik tanácsukat; vannak, kikét nem is ké
rik, de nem is tudnának adni; vannak végre, akik rossz tanácsot adnak" —
utalt a királyi leirat születési körülményeire.
A döntést végül is nem az országgyűlési viták, hanem a titkos konferenciák
hozták meg. Ezeken végül sikerült egyesíteni a beregi és gömöri, illetve a Kos
suth által február 5-én kifejtetteket támogató békési (Tomcsányi József által
előterjesztett) indítvány legfőbb pontjait, s az országgyűlés végül is ezt fogadta
el február 12-én.5
Nem csoda ezek után, hogy Széchenyi arról panaszkodott, „Kossuth minden
fiatal embert megnyer magának. Legszebb reményeimet Andrássy Gyulába
helyeztem, tőle vártam a legtöbbet, s most ő is cserben hagy, csatlakozik Kos
suthhoz. Magamra maradva semmi hatást sem bírok kifejteni. Az én szere
pemnek vége van." Egy kérdésben azonban Andrássy Széchenyit támogatta
Kossuthtal szemben. A két jeles politikus közötti vita egy mellékesnek látszó
kérdésben meglepő dimenziókat kapott. Az ország kevés vasútvonalának ki
építését eltérő sorrendben képzelték el. Kossuth a vukovár—fiumei vasút mel
lett kardoskodott, Széchenyi pedig a budapest—fiumei vasút kiépítését tar
totta elődlegesnek. A kérdést tovább bonyolította, hogy míg az előbbit Szlavó
nián és Horvátországon keresztül kellett volna vezetni, tehát főleg nem magyar
lakta területek fejlesztését szolgálta volna közvetlenül a magyar gabonaexport
elősegítésén kívül, addig a Pest központú vasútépítés jobban megfelelt az ország
gazdasági egyesítésének. Széchenyi erre vonatkozó javaslatát 1848. február
l-jén jelentette meg. A Javaslatot napirendre tűzte az országgyűlés által a vuko
vár—fiumei vasúttársaság kérelmének megvizsgálására kiküldött választmány
is. Bár a vukovár—fiumei vasút pártolása 47 megye követutasításában szere
pelt, Széchenyi javaslatának megjelenése után az erőviszonyok módosultak, s
félő volt, hogy a választmány elveti a vukovár—fiumei vasút gondolatát, és
Széchenyi javaslatát pártolja.
A választmány február 16-ára kitűzött ülése előtt Széchenyi a választmány
tagjai közül Andrássyt és Hunkár Antalt bizonytalan pártállásúaknak tartotta.
A bizottsági ülésen azonban Andrássy is Kossuth ellen szólt, s az ülés után
Széchenyi már azt írta róla titkárának Tasner Antalnak, hogy Andrássy „ha
nem változik, egészen velünk van". Másnap Széchenyi kapacitálásképpen kü
lön elküldte neki a Javaslatot, s örömmel írta róla Tasnernek, hogy „egészen
felém gravitál". Ezt igazolta a 19-i ülés, ahol Andrássy kijelentette, „Kossuth
olyan területen van, amelyen nem tudja tartani magát". Február 21-én, az
újabb ülés előtt ezt Széchenyinek külön megismételte, de Széchenyi azért bi
zonytalan volt benne, mert „igen erősen Kossuth birkája". Az aznapi, egyben
utolsó ülésen 11-en a pesti, 7-en a vukovári és 3-an — köztük Andrássy — a
5 A különalkura 1. KLÖM XI. 44—50. o. ; Lónyay Menyhértnek 1847/8-dik naplója. (Kiadja
Kónyi Manó) Bp. Sz. 1896. 121—122. k. ; Andrássy nyilatkozata jan. 30-án: 121. k. 361. o. A leirat
megérkezése utáni megnyilvánulásai: SZÍN 1189—1191., 1194. o.; Lónyay: i. m. 122. k. 25. o.;
Pulszky: i. k. 305. o. ; A leirat vitájára 1. KLÖM XI. 501—539. o. ; Lederer: 53—60. o. ; Matolay:
1890. I. k. ; Wertheimer: l, k. 13—14. o.
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mohácsi kiindulópontot javasolták. Kossuth ezt nem tekintette végzésnek,
mondván, hogy a választmány nem a vasútvonal irányának eldöntésére, hanem
a vukovári vasúttársasággal való alkudozásra volt kiküldve. Ezt az érvet sem
mivé tette a másnapi kerületi ülés azon határozata, hogy Széchenyi javaslatát
tegyék át a választmányhoz véleményezés végett. A választmány másnapi ülé
sén azonban nemcsak Kossuth, hanem Andrássy sem jelent meg, amitől Széche
nyi némiképpen kétségbe is esett. Másnap, amikor azt hallotta, hogy Keglevich
Gábor ellene bujtogatja Andrássyt, azt írta Tasnernek: Keglevich nincs ha
tással Andrássyra, „ki egyébiránt egy kissé megbolondult, és bizony e pilla
natban több rosszat művel, mint jót". Nem tudni, ezzel Széchenyi pontosan
mire utalt, de valószínűnek látszik, hogy az ifjú gróf átlátta, a közlekedési
koncepciók körüli vitában többről van szó: Kossuth megbuktatásáról, s ehhez
nem akart asszisztálni. Kossuth biztosnak látszó vereségét azonban nemsokára
az európai események hírei megfordították, s az ellenzék nagy része ismét az
egységes fellépés hívévé vált. 6
Már február 24-én elterjedt az a hír, hogy Kossuth és Batthyány új dolgokat
akarnak indítványozni; „hogy kíséreltessék meg egy fölirat, melyben a fölség
megkérendő, hogy adjon a többi tartománynak is alkotmányt". A másnapi el
lenzéki konferencián Kossuth elő is terjesztette indítványát, de éppen Andrássy
hivatkozott arra, hogy „ez valami igen-igen fontos" dolog, s indítványozta az
elhalasztást. A másnapi ülésen Szemere, Szentkirályi, Tormássy, Tomcsányi,
Andrássy, Szabó, Tarnóczy, Justh és Kubinyi ellenezték az indítványt. A feb
ruár 27-i ülésen a javaslat végképp megbukott, s Kossuth kénytelen volt viszszavonulni. Az események alakulása következtében azonban az indítvány ismét
előkerült. Március l-jén megérkezett a február 23-i párizsi forradalom híre.
Másnap az ellenzék újabb, immár szélesebb körű konferenciát tartott, amely
re meghívták Széchenyit és a konzervatívok részéről Somssichot, Babarczyt
és Balogh Kornélt. A konferencia célja az álláspontok egyeztetése volt. A kon
ferencián Széchenyi a néhány napja visszavetett felirati javaslatát újra indít
ványozó Kossuthtal és az őt támogató Pázmándyval, Bónissal és Andrassyval
szemben alulmaradt. Március 3-án Kossuth az országgyűlés ülésén előadta hí
res indítványát, amelyben alkotmányt követelt a birodalom minden részének,
felelős kormányt Magyarországnak és a legfontosabb reformkövetelések tel
jesítésére szólította fel az udvart. Az indítvány ugyan elfogadtatott, de ezután
újabb kínos várakozás kezdődött. A nádort és a kormányszervek vezetőit Bécs
be rendelték tanácskozásra, s mivel a tanácskozás kimenetelétől függött a kö6 Széchenyi panaszát Andrássyné Kendeífy Katinka elbeszélése alapján feljegyezte: Kónyi:
Visszaemlékezés 5—6. o. A fiumei vasút vitájára és ennek politikai aspektusaira 1. Gergely
András: Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. Bp., 1982. 121—154. o.
és uő.: Kísérlet a magyar politikai erőviszonyok átrendezésére az 1848-as forradalom előtt. In:
Egy nemzetet az emberiségnek. Bp., 1987. 335—379. o. ; Széchenyi febr. 16-i levelét Tasnernak 1.
Majláth Béla: Gróf Széchenyi István levelei. III. k. Bp., 1891. 579. o. Javaslatának elküldése:
Vlszota: VI. k. 727. o. A február 16-i választmányi ülés meghívójának láttamozásán az szerepel,
hogy Andrássy Bécsben van, a forrásokból azonban egyértelműen kiderül, hogy 16-án már ott
volt az ülésen. L. Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal.
II. k. Bp., 1930. 1044. o. (a továbbiakban: Széchenyi-Kossuth vita II. k.). Széchenyi febr. 17-i
levele Tasnerhoz: Majláth: III. k. 581. o. Andrássy febr. 19-én: SZÍN 1194. o. ; febr. 21-én:
Majláth: III. k. 585. o. és Waldapfel: I. k. 78. o. Andrássy febr. 23-i meg nem jelenése: Viszota:
VI. k. 732. o. Széchenyi Andrássyról és Keglevichről: Majláth: III. k. 588. o. Széchenyi meg
nyilatkozásait Andrássyról csokorba gyűjtve közli: Hegedűs Lóránt: i. m. 34—35. o. 1. még
Viszota bevezetését: Széchenyi-Kossuth vita II., CCXCIV—CCCXII. o. Egyéb pozsonyi adatok
Andrássyról: Fiáth Ferenc: Eletem és élményeim. Bp. 1878. II. k. 87—89. o.; Lónyai: 122. k. 33. o.;
Takáts Sándor: Társasélet a pozsonyi országgyűléseken (1825—1848-ig) In: Emlékezzünk ele
inkről. Bp., é. n. 403—404. o.
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vetélések sorsa is, március 9-én több követ és főrend, így Lónyay Menyhért,
Kovács Lajos, Orczy Béla, Károlyi Ede, Waldstein János Bécsbe utaztak az
eredményt mielőbb megtudni. A gőzhajón Andrássy, Kossuth feliratára utalva,
úgy vélekedett, hogy „most az lenne az egyedüli célszerű, ha a kormány a
koncessziókat azonnal megadná, annyit, amennyit csak lehet, s ezután tartsa
föl erélyesen a rendet és jogait''. Ami arra utal, hogy Andrássy a párizsi for
radalom után sem látta annyira megrendültnek a kormányzat pozícióit, hogy
Kossuth felirati javaslatának egészét keresztülvihetőnek tartotta volna. A tár
saság egészen tizedikéig Bécsben maradt, de az ott hallottaktól nem lett sok
kal okosabb. A konferencián résztvevő Széchenyi március 12-én Pozsonyban
értekezletet hívott össze, amire meghívta -az ellenzék és a konzervatívok leg
fontosabb képviselőit, így Andrássyt is. Itt Széchenyi javasolta a Kossuthféle felirat mérséklését, így a népképviseletre, a honvédelmi rendszer átalakí
tására, a felelős minisztériumra és az örökös tartományoknak adandó alkot
mányra vonatkozó követelések kihagyását. Kossuth azonban visszaverte ezt
azzal, hogy a felirat az ország helyeslésével találkozott. Március 14-én aztán
megérkezett Pozsonyba a bécsi forradalom híre, s ez immár egyértelművé tet
te az ellenzék győzelmét. Az aznapi kerületi ülésen Kossuth indítványozta,
hogy kérjék meg a nádort, tárgyaltassa meg mielőbb a főrendekkel a felirati
javaslatot, hogy azt mielőbb Bécsbe lehessen küldeni, illetve, hogy a feliratba
vegyék be a sajtószabadság követelését is. A javaslatot a nádor elfogadta, s
aznap délután a főrendek elfogadták a feliratot, s akárcsak az alsó tábla, meg
választották követeiket a feliratot Bécsbe vivő küldöttségbe. 7
Az alsó tábla követei között ott volt Andrássy Gyula is. Az aznapi ülésen ő
is pártolta Kossuth indítványát, s úgy vélte, fontos, hogy ne csak az elveket
mondják ki, hanem azokat formulázzák is, mert különben „ez is úgy jár, mint
az 1790. X. törvénycikkben biztosított önállóság, s levegőben marad, mint a
Mohamed koporsója". A leendő honvédelmi rendszerrel kapcsolatban úgy vélte,
hogy az ország határait megvédheti ugyan az állandó katonaság, „de a magyar
nemzetiséget és a belső rendet és szabadságot csak polgári fegyver tarthatja
fenn". Ez azonban nem alapulhat „az inszurrekció nevetséges bázisán", hanem
„nemzeti rendőrseregre van szükség". Éppen ezért, hogy ennek az intézmény
nek a bázisa semmilyen irányból ne korlátoztassék, ellenezte az ifjúság fel
fegyverzését, mivel ennek az intézménynek az egész lakosságon kell alapulnia.
A sajtószabadság ügyében, akárcsak Kossuth, az esküdtszéki rendszer behoza
talát elengedhetetlennek ítélte.
Bécsben március 16-án Széchenyi felháborodva jegyezte fel naplójában, hogy
Andrássy Gyula és Zichy Manó „esztelen örömüket lelik abban, hogy Bécs lán
gokban áll". Aznap délután Andrássy is ott volt a Burgban. „A tanácskozás a
Burgban éjfél utánig folyt — írja Andrássy jurátusa, Matolay Etele — hol na
gyobb, hol kisebb reménnyel, s a két Andrássy gróf, Gyula és Aladár időnkint
eljött minket az együttmaradásra buzdítani, mindenkor megmondván, miként
állanak a kilátások:, míg végre, ha jól emlékszem, 2 óra felé éjfél után eljöttek
7 A f e b r u á r 25—26-án t ö r t é n t e k r e 1. SZÍN 1195—1196. o. ; Lónyay : 122. k. 37—38. o. ; Bártfai
Szabó
László: A d a t o k gróf S z é c h e n y i I s t v á n és k o r a t ö r t é n e t é h e z . 1808—1860. II. k. Bp., 1943. 642. o. ;
(Széchenyi febr. 26-i levele K o v á c h L a j o s h o z ) ; KLÖM X I . 614. o.; Varga János: A j o b b á g y 
felszabadítás k i v í v á s a 1848-ban. Bp., 1971. 20—21. o. A m á r c i u s 2-án t ö r t é n t e k r e : SZÍN 1201—1202.
o. ; KLÖM XI. 614—615. o. ; Varga: 24—25. o. M á r c i u s 9.: Lónyay:
122. k. 41—42. o. A m á r c i u s 12-i
t a n á c s k o z m á n y m e g h í v ó j a . S z é c h e n y i - K o s s u t h vita II. k., 1045—1046. o.; l e f o l y á s á r a 1. Varga:
42—43. o.
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megmondani, hogy már bátran és nyugodtan aludni mehetünk; minden meg
van adva." Ez persze nem egészen így volt; a küldöttség számára megnyugtató
leirat csak másnap született meg, s Batthyány miniszterelnöki kinevezésére
is csak másnap került sor. Március 17-én délután kettő körül a küldöttség
visszaindult Pozsonyba, ahol végre kezdetét vette a törvényalkotási munka.
A különböző törvényjavaslatok vitájában Andrássy is részt vett. Különösen
két állásfoglalása emelendő ki. A népképviseleti törvény vitájában Madarász
László az általános szavazati jog behozatalát sürgette. Andrássy erre John
Rüssel szavait Idézte: ,, . . . a szabadságnak nincs nagyobb ellensége, mint az
általános szavazat, mely békés időben azon vagyonosak kezébe adja a hatalmat,
kik a többi embert megvehetik, zavaros időben pedig azon izgatókéba, kik a
népnek teljesíthetetlen ígéretet tesznek, s éppen a középosztály, a szabadság
legbiztosabb védője záratik ki". Ügy vélte, hogy az általános szavazati jog meg
adása a magyar nemzetiséget veszélyezteti. Hozzátette még, hogy „a hottentot
tákat talán kivéve, egy nemzet sincs, hol valami kvalifikáció nem volna; még
Amerikában is legalább írás és olvasáshoz van kötve a választói jog, ami sok
kal nagyobb kvalifikáció annál, mely e törvényjavaslatban foglaltatik". Ezért
véleménye szerint nem a második, a választókról rendelkező paragrafust kell
módosítani, hanem idővel az elsőt kell megszüntetni, „mert nem találja helyes
nek, hogy a nemes csak azért, mert nemes, akár van rá képesítve, akár nem,
jogokban részesíttessék".
Erre Perczel Miklós, Baranya megyei követ azt javasolta, hogy az 1. para
grafust hagyják ki a törvényből; mire Andrássy úgy magyarázta felszólalását,
hogy ő egyelőre az első paragrafus, tehát a nemesek szavazati jogának meg
hagyása mellett foglalt állást, s a kvalifikáció itteni behozatalát később tartja
bevezetendőnek.
A másnapi ülés előtt, amelyen a választói kvalifikáció mértékéről esett szó,
Andrássy Lónyay Menyhértnek már ,,a választói kis kvalifikáció ellen heves
kedett"; mint kiderült, kevesellte az 14 jobbágyteleknyi választói cenzust.
Már az aznapi kerületi ülésen is ellenezte azt „nemzetiség-óvási tekintetből,
a zempléni körülményékből okoskodva". A március 31-i országos ülésen Tomcsányi József, Békés megyei követ azt javasolta, hogy ne az 14 teleknyi cen
zust állapítsák meg, hanem a telkek különböző értéke miatt meghatározott
értékű birtokhoz, pl. a szabad kir. városokban szokásos 300 forintnyi fekvő
birtokhoz kössék a választójogot. Andrássy ezt az indítványt pártolta, többek
között azzal érvelve, miszerint tekintettel kell lenni arra is, hogy a magyar
nemzetiséget ne veszélyeztessék; „de mivel tudhatjuk, hogy éppen ott, hol
nemzetiségünk leginkább veszélyeztetnék, a földbirtofknak legkevesebb becse
van, miért ne lehessen mondani, hogy az 1/4 teleknek középértéke 300 forintban
állapittatik meg?" Idézte Sáros megye példáját, ahol „kilencezer néhány száz
tisztán orosz választó lesz 900 nemes ellenében, ha 1/4 telek lesz a kvalifikáció".
Majd így folytatta: „ . . . h a Magyarországnak azt mondanák Bécsben, »hogy
a magyar nyelv használata fennhagyatik, hanem a parlamentáris nyelv német
lesz« azt mondanánk: köszönjük azt a szabadságot, nekünk nemzetiség kell.
Én attól tartok, itt is fogják mondani az idegen elemek; most is van már arra
példa, hogy Liptó vármegyében a pánszláv mozgalmak megkezdettek". Ezért,
ha már nemzetiségi tekintetben nem korlátozható a választójog, legalább va
gyoni tekintetben kell azt tenni.
— 12 —

Kossuth úgy iátta, némileg tágítható a választók köre Andrássy indítványá
nak részleges elfogadásával, ezért javasolta, hogy a paragrafust módosítsák
úgy, hogy „fertály telek vagy 300 forint" birtokában bárki választó lehessen;
utalva ezzel a 300 forintot megérő, de negyed teleknél kisebb szőlőbirtokokra.
Andrássy azonban úgy vélte, ha nem lehet „fél telek, vagy 300 forint" a szö
vegben, inkább maradjon az eredeti indítvány. A főrendek válaszüzenetének
vétele után az április 4-i kerületi ülésben is a fél teleknyi cenzus mellett szólt,
sikertelenül. Ugyancsak itt érvelt amellett, hogy az alsó tábla fogadja el a fő
rendek azon módosítását, hogy a választásra jogosító 100 forint jövedelmet a
választónak saját földbirtoka, vagy tőkéje után kelljen húznia; különben még
egy koldus is választó lehetne. (Az országgyűlés végül a negyedtelkes cenzust
szavazta meg.)
Andrássy ugyanis liberális volt, de elsősorban magyar liberális, aki félt a
nemzetiségi szavazók esetleges túlsúlyától. Ezért pl. a megyei szerkezet reform
járól szóló vitában is amellett szólt, hogy a megyékben is maradjon meg a ne
messég egészének közgyűlési tanácskozási joga — szemben Kossuthtal, aki sze
rint 8—800 lakos után küldött képviselők alkották volna a megyei közgyűlést.
Szentkirályi pedig azzal érvelt, hogy a nemesség nagyrésze eddig sem vett
részt a közgyűléseken, bele fog tehát nyugodni ebbe az intézkedésbe. Andrássy
erre azt válaszolta, „ha az ajtó nincs bezárva, nem akar kimenni, de ha azt
bezárnák, azonnal kedve kerekednék hozzá; ez az emberi természetben fek
szik". Véleménye szerint a nagyrészt magyar nemzetiségű nemesség kizárása a
magyar nemzetiséget is kockáztatná.
Pozsonyi állásfoglalásai közül egyet kell még kiemelnünk. A március 20-i
pozsonyi zsidóellenes pogromok után Andrássy, Bónis Samuval és Hunkár An
tallal együtt, a rend mielőbbi helyreállítása mellett érvelt. Ügy érvelt, ebben
az esetben az országgyűlési ifjúság felfegyverzése és a nemzetőrség bevetése
alkalmasabb erre a feladatra, mint a katonaság. 8
A főispán és a nemzetőrség

őrnagya

Az országgyűlés április 11-i bezárása után Andrássyról viszonylag hosszú
ideig nem tudunk semmit. Valószínűleg a fővárosba, Budapestre ment. Ápri
lis 22-én Szemere Bertalan belügyminiszter és István nádor Zemplén vármegye
főispánjává nevezték ki. Andrássy azonban csak május 9-én jelent meg a megye
székhelyén, Sátoraljaújhelyen, hogy kinevezése értelmében „az alkotmány szel
leméhez módosított új esküt" letegye.
Május 10-én reggel 7-kor Sátoraljaújhelyen mindhárom felekezet templo
mában hálaadó istentiszteletet tartottak az átalakulás örömére. Ezt követően
fél 11-kor Kazinczy András első alispán megnyitotta a közgyűlést, amelyen a
nemességen kívül községenként két-nkét, s városonként legalább négy követ
8 Andrássy márc. 14-i felszólalását 1. Lederer: I. k. 72. o. Bécsi tartózkodására 1. SZÍN 1209. o.
és Matolay 1890. I. k. Részvétele a népképviselet vitájában: Lederer: I. k. 79—85. o. Lónyainak
mondott szavai: Kónyi Manó (szerk.) : Deák Ferenc beszédei 1842—1861. 2. bőv. kiad. Bp., 1903.
II. k. 216. o. és Kónyi: Visszaemlékezés, 10—11. o. Andrássy érveire és indítékaira 1. még Wertheimer: I. k. 15—17. o. Andrássy állásfoglalását külön kiemeli Varga: 266. o. és Horváth Zoltán:
Teleki László. Bp., 1964. I. k. 183. o. Az ifjúság felfegyverzése elleni beszéd. Lederer: I. k. 72. o. :
az ifjúság és a nemzetőrség felfegyverzése mellett: uo. 74. o. Andrássy ellenezte a statárium
bevezetését, s emiatt Széchenyivel is összekapott: SZÍN 1212. o.
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vett részt. Ezt követően Andrássy és Lónyay Gábor felolvasták utolsó követje
lentésüket, amely megegyezett a többi követek utolsó követjelentésével; alap
jául Kossuth és Szentkirályi utolsó követjelentése szolgált. Ezután olvasták fel
Szemere április 22-i rendeletét Andrássy főispáni kinevezéséről, majd egy kül
döttség felszólította őt a főispáni szék elfoglalására és az eskü letételére. Amint
ez megtörtént, Andrássy rövid beszédben üdvözölte a közgyűlést. Az ilyenkor
megszokott általánosságokat mondta; tisztelni fogja a törvényt, hű szolgája lesz
a királynak és az alkotmánynak; egyedül a közbizodalom elérése lesz célja, s
nem lesz eszköze „sem akarva, sem akaratlanul bármely párt- vagy magánér
deknek, szolgálni csak a közügynek fog". A beszéd elhangzása után felolvasták
az országgyűlésen hozott törvényeket, majd megkezdődött az érdemi munka.
Ment minden, mint a karikacsapás; már csak azért is, mert az előző napon
tartott szűkebb körű konferencián Andrássy azt javasolta, „itt végezzünk s
hozzunk tisztába mindent, hogy a hatalmat kezeinkből ki ne szalasszuk, s a
gyűlésbe mindent készen vigyünk". A közgyűlés elfogadta „a nemzetiségre
való tekintettel kidolgozott s beadott terv" szerint a megye felosztását nyolc
választókerületre; majd a megyei bizottmány által már elkészített, „a megyé
nek kiterjedése, népességére, a megyei honpolgárok minden osztályaira születésrei különbség nélkül 244 tag számban a tisztviselőkön kívül benyújtott" név
sort fogadták el „ közértelemmel". Ezt követően a közgyűlés szintén „közérte
lemmel" megválasztotta a megyebeli választások megszervezésére alakítandó
32 tagú választmányt. Bár néhányan nem elégedtek meg a „közértelmű" ha
tározat kimondásával és fel akartak szólalni, illetve szavazást kértek, Andrássy
„megerősített mindent és eltávozott". A gyűlés így délután fél kettőkor véget
is ért, s Andrássy elégedetten jelenthette Szemerének: „a közgyűlésnek törvény
által kitűzött teendője a legnagyobb renddel, csenddel, a magyar nemzetiség
életkérdésének főtekintetével egyeztetőleg ( . . . ) bevégeztetvén, Miniszter úrnak
ezt azon, szinte megnyugtató érzettel följelenteni szerencsém van, miképpen
kormányzásom alá bízott megyémbe eddigelé a rend s csend meg nem zavar
tatott, s semminemű, de legkisebb nemzetiség elleni mozgalmak jelenségei sem
mutatkoztak, s megyém állásából s az értelmi rész egyetértéséből ítélve, re
ménylem, mutatkozni sem fognak".
A közgyűlés határozata szerint ezt követően minden hétfőn kell bizottmányi
üléseket tartani. Az ifjú főispán a tőle várható eréllyel látta el azt a megbíza
tását; egy későbbi visszaemlékezés szerint „egy zajos gyűlésen csodálatos nyu
godtsággal elnökölt". A következő, május 22-én tartott bizottmányi ülés bizal
mát nyilvánította a Batthyány-kormány iránt, s ezt a szokásos tisztelgő irat
ban adta a kormány tudomására. Folyt a nemzetőrség szervezése; már az első
közgyűlés alkalmával két század sorakozott fel Ordódy Kálmán főhadnagy ve
zetésével. Igaz, Zemplénben is némi ellenszenv mutatkozott a nemzetőrségi
összeírással szemben; a nép egy része, s nemcsak a szlovák ajkú lakosság, a
katonaság bújtatott formáját látta benne. Augusztus elején a megye nemzet
őrségének létszáma 14 094 fő volt.
Andrássy másnapra új bizottmányi ülést hívott össze, ugyanis megérkezett
Szemere május 19-én kelt rendelete, amelyben közölte a király Bécsből Inns
bruckba távozásának hírét, általánosságban szólt az országot „köröskörül"
nyugtalanító mozgalmakról, „melyek veszélyesekké válhatnak". Ezért felszó
lította a megyét, hogy a kormány aznap kiadott hirdetményének megfelelően
indítsanak gyűjtést a „haza oltárára", illetve, hogy gyorsítsák meg a május
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16-i miniszterelnöki rendeletben meghirdetett rendes nemzetőrség (a honvéd
ség) kiállítását. Bár a toborzási felhívás eredetileg nem intézkedett Zemplén
megye bevonásáról, a május 23-i bizottmányi ülés úgy határozott, hogy a me
gye községeit értesíteni kell a rendes nemzetőrzászlóaljak szervezéséről. Ugyan
akkor a belügyminiszteri rendelet általánosságban mozgó megállapításai miatt
Andrassy saját kezűleg írott levélben kérte Szemerét, „hogy amennyire lehetne,
a veszély természetéről legalább engem tudósítani méltóztatna, hogy maga
mat ahhoz alkalmazva, azon sikert biztosíthassam, melyet hazám és a kormány
iránti buzgalmamnál fogva elérni óhajtanék". Kifejtette, hogy a jövőben a
minisztériumnak óvakodnia kellene a lehangoló hírek közlésétől, mert a jelen
helyzetben nem megdöbbenésre, hanem lelkesítésre van szükség. Ugyanakkor
kérte a minisztériumot, minél nagyobb számban küldjön fegyvert a nemzet
őrség számára, ,,mert az eddig beírott nemzeti őr mind magyar, jó szellemtől lel
kesített, és oly egyénekből áll, kik szükség esetében bizonyosan jó szolgálatot
tehetendnek".
A június 13-án, 19-én és 26-án tartott bizottmányi ülések rutinjellegű ügyek
kel foglalkoztak. Andrassy kinevezett néhány tisztviselőt; a bizottmány pedig
arról döntött, hogy a megürült esküdti állomásokra folyamodók összesített név
sorát neki terjesztik fel; de a bizottmány fenntartja magának a jogot, hogy
a továbbiakban egy-egy posztra kijelölt személyeket terjeszthessen elő.
Andrassy zempléni hétköznapjairól viszonylag keveset tudunk. Június 4-én
megérkezett Sátoraljaújhelyre volt jurátusa, Matolay Etele, akit titkárként
maga mellé vett. Matolay emlékezése szerint „kedélyesen, csendesen, egysze
rűen éltünk néhány hetet. Karlóca vidékén ekkor dördült meg már az első
ágyú ; képzelhető, mily sóvárogva olvastuk a lapokat".
A június 26-i hizottmányi üléssel Andrassy zempléni tevékenysége egy időre
véget is ért. A július 2-ra összehívott országgyűlésre mint a felsőház tagja volt
hivatalos. Andrassy Matolay társaságában utazott el Velejtéről Szerencsre,
onnan Hejőkeresztúrra. Folytatva útjukat, Ernőd helyett Igric felé mentek, s
eltévedtek. Szekerük kátyúba került. Az éjszakát egy szénaboglya tövében töl
tötték, s aludtak, „amennyire a szúnyogoktól lehetett". Másnap egy arra járó
parasztember húzta ki szekerüket a sárból; Andrassy és Matolay hosszan „po
litizáltak" vele.9
A Pestre érkező Andrassy ott volt a felsőház július 4-i előleges ülésén, ame
lyen őt, mint a négy legfiatalabb felsőházi tag egyikét, jegyzővé választották;
9 Andrassy pesti tartózkodására utalhat egy ápr. 25-i levél, amely azonban csak keresztnév
nélkül említ egy Andrássyt. Waldapfel: I. k. 211. o. Főispáni kinevezését közli Lederer: I. k. 94.
o. és kivonatosan Kéry Gyula: A magyar szabadságharc története napi-krónikákban (1848). Bp.,
1897. 267. o. Andrassy utolsó követjelentését közli Lederer: I. k. 88—93. o. ; v. ö. KLÖM XI.
739—744. o. A szöveg már április 14-én készen volt. A május 10-én történtekre 1. Andrassy aznap
Szemeréhez írott jelentését. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) H 9. Belügymi
nisztérium elnöki iratok (a továbbiakban: BME) 1848:128. és PH 1848. máj. 17.; Marczius Tizen
ötödike (a továbbiakban: MT) 1848. máj. 19. és Közlöny (a továbbiakban: K) 1848. jún. 24.
Andrassy beszédét 1. Lederer: I. k. 95. o. Andrassy „csodálatos nyugodtságára" 1. Seherr-Thoss:
i. m. 407. o. A bizottmány május 22-i feliratát 1. Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1849—49ben. Bp., 1937. II. k. 58—59. o. (MOL H 2. Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány
és Kormányzóelnökség iratai, [a továbbiakban : OHB] 1848:240.) és K, jún. 24. A nemzetőrségre 1.
Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 60—62., 68., 70. és
110. o. Szemere május 19-i felhívását közli Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi
harczának történetéhez 1848—1849. Pest, 1868. I. k. 138—140. o. A minisztérium egészének aznap
kiadott nyilatkozatát 1. uo. 142—144. o. Andrassy sk. válaszát 1. BME 1848: 205. Közli: Jakab Elek:
Andrassy Gyula életéből. PH 1890. febr. 19., melléklet. A június 13-i, 19-i és 26-i ülésre 1. K,
jún. 24., jún 30.; K. júl. 2. Matolay Andrássyról: Matolay: 1890. II. (márc. 23.) Matolay június
4-i értekezésére 1. a Nemzeti 1848. jún. 18-i számában írt tudósítását.
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ő jegyezte le ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét is. A július 5-én délután fél
egykor tartott ülésen immár újabb jegyzőválasztást tartottak, s az első sza
vazáskor csak ketten, Andrássy és Radvánszky Antal nyerték többséget; And
rássy 99 szavazatból 83-at kapott. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét is And
rássy írta le; s ezzel jegyzői tevékenysége véget is ért, mert az általunk ismert
jegyzőkönyvek közül többön nem szerepel a neve. Ezen az ülésen tartotta meg
„szűzbeszédét" is. Felvetődött az a kérdés, hogy az erdélyiek távolléte miatt
nem kellene-e elhalasztani a felsőház szabályainak, illetve a trónbeszédre adan
dó válaszfelirat megszerkesztését. Andrássy úgy vélte, a halasztást semmi sem
indokolja, de az kívánatos, hogy a válaszfeliratot csak megérkezésük után tár
gyalják. A július 6-i ülésen, a házszabály vitájában, a felsőházi megjelenés jo
gáról úgy vélte, hogy az nem függ attól, hogy valaki kapott-e királyi meghí
vólevelet, vagy sem. A hozzászólások szabályozásáról szóló paragrafus vitájá
ban pedig azt fejtegette, ,,ha valaki szólott is a dolog alapelvéhez egyszer,
azért az ellene felhozott cáfolatra ismét felelhet".
A július 8-i ülés tárgyalta Beöthy Ödön július 5-én előterjesztett indítvá
nyát, amely szerint, szükség lévén a felsőház alakjának megváltoztatására, „szólíttassék fel a minisztérium, hogy a felsőház új alapon rendezése iránt a kor
igényeinek megfelelő javaslatot terjesszen elő". A vitában ifj. Esterházy Mi
hály ki akarta mondatni, hogy külföldi példák nyomán a felsőházat mindeneset
re meg kell tartani. Teleki Samu Beöthy indítványát pártolta, Űjházy László
szintén, Pálffy József viszont ellenezte, nem akarván megterhelni a kormányt.
Andrássy szintén szükségesnek látta a felsőház reformját, de azzal a hozzátétel
lel, hogy a minisztérium a következő országgyűlésre terjessze elő a felsőház
átalakítása iránti tervét. Beöthy erre azzal válaszolt, hogy ha Andrássy indít
ványát fogadnák el, a felsőház a következő országgyűlésen is jelen alakjában
jelenne meg. A felsőház fennmaradását követelőknek azzal válaszolt, hogy en
nek eldöntésére éppen a felsőháznak nincs joga. A vita végül az indítvány el
fogadásával ért véget anélkül, hogy a kormánynak a terv beterjesztésére ha
táridőt szabtak volna.
A július 14-i ülésen a felsőház 11 tagú választmányt küldött ki a válaszfelirat
elkészítésére. Andrássyt is beválasztották; a 103 szavazatból 92-t kapott. Tit
kára, Matolay Etele szerint a válaszfeliratot Andrássy fogalmazta; az eredeti
kézirat hiányában ez nem bizonyítható. A végleges szöveg a július 20-i vá
lasztmányi ülésen készült el, s azt bizonyosan tudjuk, hogy a válaszfelirat 8.
bekezdésébe Andrássy indítványából került be az a passzus, amely szerint „te
kintve egyszersmind hazánk és Európa jelen helyzetét, mely által hivatva va
gyunk szoros egyetértésben a nagy Némethon népeivel védfala lenni a civi
lizációnak" . . . A válaszfelirat másnapi vitájában ugyanis Géczy Péter honti
főispán azt kérte, hogy említsék meg ezen a pontos Törökországot, Angliát és
Franciaországot is. Andrássy ekkor azzal érvelt, hogy azért kívánta Német
országot külön megemlíteni, mert Magyarország csak „mint az európai civili
záció védbástyája" vonhatja magára „az európai nemzetek figyelmét", és sze
rezheti meg „az európai nemzetek rokonszenvét". Majd Kossuth híres július
11-i beszédére utalva úgy vélte, „hogy ez nem csupán a horvát viszonyokra,
hanem egyszersmind Magyarországnak Európa jelen helyzetébeni állására vo
natkozott, és mint ilyenekre szükséges erő ajánltatott meg; és így a törvény
hozás határozásához képest szükségesnek tartottam megemlíteni, hogy ez nem— 16 —

csak a horvát viszonyokra történik, hanem egyszersmind tekintve feladatun
kat, védbástyája lenni foghatunk az európai civilizációnak". A célzás egyér
telmű: Magyarország Németországgal együtt csak egy irányból, Oroszország
felől védheti az európai civilizációt. Éppen ezért úgy vélte, szükségtelen külön
megemlíteni mindazon országokat, „amelyekkel netalán barátságos viszonyok
ban akarnánk lenni, mivel szeretném a dolgot egy kissé függőben tartani addig,
míg meglátjuk, hogy minő politikát követnek irányunkban .. ."
Andrássy a válaszfelirat vitájában tanúsította a legnagyobb buzgalmat, s ez
arra mutat, hogy valóban komoly része lehetett megszerkesztésében. Beöthy
Ödönnel szemben, aki egyrészt túl alázatosnak tartotta a felirat hangnemét,
másrészt úgy vélte, hogy azt a nádorhoz kellene intézni azzal a kéréssel, hogy
értesítse az uralkodót, Andrássy úgy vélte, a feliratban nincs több alázatos
ság, mint kellene, s mivel „a trónbeszéd őfelségétől jő, ( . . . ) a válasz egyene
sen őfelségét illeti".
Űjházy László úgy vélte, hogy mivel a trónbeszédben nincs szó az itáliai há
borúról, az erre utaló bekezdésnek sincs helye a válaszfeliratban, illetve, hogy
a Pragmatica Sanctio-ból nem következik az Ausztria és Magyarország kö
zötti kölcsönös védelmi kötelezettség. Andrássy szerint a Pragmatica Sanctioról nem érdemes vitatkozni, mert szó sincs róla a válaszfeliratban; „másod
szor mert meggyőződésem szerint ha a Pragmatica Sanctio értelmében oly szö
vetség nem léteznék, mint aminő létezik, akkor mást kellene a l a k í t a n i . . . " ;
tehát, szemben a Magyarország önállóságát tágítani törekvő Űjházyval, András
sy fontosnak ítélte a birodalom másik feléhez fűződő kapcsolatok fenntartá
sát. Az olasz kérdésről úgy vélte, hogy a feleletnél nem azt kell nézni, hosszabbe a felelet a kérdésnél, hanem azt, „illik-e a kérdésre". Amit Űjházy javasol,
„az egy echo volna, ami pedig a válaszfeliratban volna, az felelet". Két maga
tartásforma és két álláspont összecsapásának vagyunk itt tanúi: Űjházy — eny
hébb formában — a képviselőházi radikális ellenzék érveit ismétli, teoretikus,
de nem praktikus érveléssel; Andrássy pedig a kormányzat kompromisszu
mokra kész, pragmatikus álláspontját képviseli.
A következő, július 24-i ülésen Andrássyt is beválasztották abba a felsőhá
zi küldöttségbe, amelynek a képviselőház küldöttségével együtt Innsbruckba
kellett mennie, hogy megkérje az uralkodót, jöjjön Magyarországra. Andrássy
valószínűleg el is utazott Innsbruckba, mert az ezt követő hetekben semmi
lyen nyoma sincs annak, hogy a fővárosban vagy Zemplénben lett volna. így
ott lehetett a válaszfelirat átadásánál, illetve akkor, amikor az uralkodó au
gusztus 8-án megígérte a küldöttségnek, hogy az országgyűlés berekesztésére
személyesen megjelenik.
Pesti hétköznapjairól leginkább Széchenyi naplójegyzeteiből tudunk. Több
ször úszott együtt a gróffal, sőt, egy ízben állítólag a Lánchíd egyik láncán át
sétált vele együtt Pestről Budára. Tőle tudjuk azt is, hogy a válaszfeliratot ké
szítő választmány egyik ülésén Andrássy és társai egy órás késéssel, álmosan
jelentek meg. Egy hírlapi tudósítás szerint Andrássy július 16-án a Nemzeti
Színházban volt, s az előadás alatt egy zsebtolvaj ellopta a tárcáját. Szintén
Széchenyi jegyezte fel azt, hogy Andrássy és Batthyány Kázmér „igazi kínai
módra" nyilatkoztak Jellacic és a szerbek ellen. Űgy tűnik, hogy Andrássy
némi vonzalmat érzett a hadi babérok iránt, mert Széchenyi augusztus 19-én
már azt jegyezte fel róla, hogy „gyűlöletes bolond", mert lázas beteg létére le
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akar menni Óbecsére, „hogy a szemétdombon haljon meg egy ágyban"; te
hát le akart menni a szerb harctérre.
Közben nem szakadt meg egészen kapcsolata Zemplén megyével sem. Nem
sokkal távozása után, július 3-án, a zempléni bizottmány ülése felszólította Andrássyt, a képviselővé választott négy közhivatalnok hivatalának közös meg
egyezéssel történő betöltésére mielőbb jelenjen meg Zemplénben; s megje
lenésének időpontját mielőbb tudassa, mert a kérvények beadására két heti
határidőt tűztek ki. Miután Andrassy az országgyűlés miatt nem jelenhetett
meg, a bizottmány minden hivatalra titkos szavazással két-két jelöltet terjesz
tett fel Andrássynak, aki közülük nevezte ki Pesten a négy hivatalnokot. Er
ről szóló levele augusztus 5. körül érkezett Sátoraljaújhelyre.
Egy 1848 szeptemberében Kossuth-hoz intézett levélből tudjuk, hogy augusz
tusban báró Reviczky József ,,egy alkotmány és szabadság ellen kitörésben lé
vő gyalázatos összeesküvést" jelentett fel Szemere Bertalan belügyminiszter
nek. Szemere az ügy kivizsgálásával Andrassy Gyulát bízta meg. Andrassy
fel is kereste Ungváron Reviczkyt, hogy a bizonyítékokat átvegye. A Reviczky
által előmutatott két levél egyikét átvette; a másikat Reviczkynél hagyta, hogy
„ennek tartalma következtében" menjen Eperjesre. Az ügy közelebbi tartal
máról és kimeneteléről azonban mit sem tudunk. 10
Nem tudjuk pontosan, milyen hírek hatására döntött úgy Andrassy, hogy
leutazik a délvidéki táborba. Matolay Etele emlékezése szerint a grófot a dél
vidéki kisháborúról, illetve a Horvátországból érkező hírek inspirálták erre
a lépésre.
Augusztus 23-án Andrassy még Széchenyi egyik párbaj segéde volt, amikor
az Patay Józseffel párbajozott volna. Augusztus 25-én a felsőház reggel l i 
kőr tartott ülésén Majláth György elnök bejelentette, hogy a felsőház több
fiatal tagja le akar menni a táborba. Majláth kérte, hogy a felsőház döntsön

10 Andrassy országgyűlési beszédeit Lederer: I. k. a Pesti Hírlapban megjelent kivonatok, és
nem a Közlöny teljes szövegei alapján közölte; így néhány beszéd ki is maradt ebből a gyűj
teményből. En az eredeti szöveg alapján idézem őket. A népképviseleti országgyűlés felsőházá
nak jegyzőkönyveit is közli. Beér János — Csizmadia Andor (szerk.) : Az 1848/49. évi népkép
viseleti országgyűlés, (a továbbiakban: Beér—Csizmadia) Bp., 1954. Az országgyűlés jegyzőköny
veit 1848. október közepéig kivonatosan közli Pap Dénes : A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban.
I—II. k. Pest, 1866. (a továbbiakban: Pap: Nemzetgyűlés). Andrassy jegyzővé választása:
Beér—Csizmadia : 480. o. Sk. jegyzőkönyveit 1. MOL N 124. Országgyűlési iratgyűjtemény. Felső
házi iratok. 7. csomó, 5. tétel. Andrassy júl. 5-i beszédét 1. K., júl. 6.; a júl 6-it uo. júl. 7., a
júl. 8-it uo. júl 9. A július 14-választás : uo. júl 15. és Beér—Csizmadia : 483. o. A válaszfelirat
szövegét 1. uo. 676—678. o. és Lederer: I. k. 100—102. o. Andrassy szerzőségére 1. Matolay: 1890.
II. k. A válaszfelirati vitát 1. K, júl. 23. Itt jegyzem meg, hogy a Lederer: I. k. 104. o.-on utol
sóként közölt felszólalást nem Andrassy, hanem Perényi Zsigmond mondta. Andrassy felszólalt
még július 26-án is. L. K, júl 28. Széchen Antal memoárjai szerint Andrassy a válaszfelirati
vitában kijelentette volna: „Ha Lajos (Batthyány Lajos gróf miniszterelnök) Kossuth Lajost
még ma este el nem távolítja (erősebb kifejezést használt), veszve vagyunk, mert ez az ember
még nagy bajokat fog előidézni". Amikor a kiegyezés után Széchen felidézte neki a szavakat,
Andrassy ezt mondta volna: „Nem volt igazam?" 1848—49. Történelmi Lapok, 1896. 162—163. o.
(a továbbiakban: TL). Ez azonban, éppen Andrassy felszólalásai ismeretében, kevéssé való
színű. Andrassy beválasztása a válaszfeliratot vivő küldöttségbe: K, júl 27. és Beér— Csizmadia :
485. o. (58 szavazatból 48-cal a negyedik volt). Az innsbrucki útra 1. Kéry: 429. és 443. o.
Andrassy a Lánchídon: Szőts: 18—19. o. és az ő nyomán Tóth Béla: A magyar anekdotakincs.
Bp.. é. n. III. k. 90. o. Széchenyi az álmos Andrássyról: SZÍN 1288. A zsebtolvaj: Kéry: 408. o.
Andrassy és Batthyány Kázmér a szerbekről: SZÍN 1293. A táborba menetelről: uo. 1309. o. A
zempléni bizottmány júl. 3-i határozatát 1. K. júl. 14. Andrassy intézkedése uo. aug. 17. (Sátor
aljaújhely, aug. 5.). Az összeesküvésre 1. Reviczky József levelét: MOL R 90.: Kossuth Lajos
iratainak időrendi sorozata. I. 451. (a továbbiakban: KLI), közli Waldapfel; IL k. Bp., 1952.
132—134. o.
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ebben az ügyben, mert félő, hogy a felsőház lassan nem lesz határozatképes,
s egymaga nem mer engedelmet adni a távozni szándékozóknak.
Beöthy Ödön melegen pártolta a lemenni szándékozók kérelmét azzal, hogy
az elnök szólítsa fel a többi távollevőket a megjelenésre. Andrássy úgy vélte,
,,jó hatással van a népre, mely odalenn tűri a táborozás kínjait és szenvedé
seit, ha látja, hogy azok, kik a sors által több vagyonnal vannak megáldva, s
kiknek körülményeik megengedik máshol is lenni, saját személyökben részt
vesznek a haza védelmében". Ezért azt javasolta: a felsőház határozatképes
létszámát szállítsák le ötven főről harmincra, vagy negyvenre. A hozzászólók
többsége pártolta ezt az indítványt, s így a felsőház szükséges létszámát 30 főre
szállította le.
A Népelem című lap ,,Fővárosi mozgalmak" című rovatában megjelent ap
rócska hírből tudjuk, hogy Andrássy, Károlyi György, Bónis Samu és Prónay
István augusztus 26-án délután indultak el a táborba. Az indulás előtti napon
Andrássy még egy külön levelet írt Zemplén megye közönségének, „hogy men
jünk hamar, már ő vár bennünket Szenttamás előtt". Andrássy és társai való
színűleg együtt utaztak Mészáros Lázár hadügyminiszterrel, aki a tábor főve
zérletét átveendő utazott Verbászra.
Andrássy és társai augusztus 27-én érkeztek meg Verbászra. Egy róluk szóló
hírlapi tudósítás szerint „jólesik lelkes férfiakat látnunk ez átoknyomta földön".
A tábori kirándulás azonban nem tartott sokáig. Augusztus 31-én már mind
Bónis, mind Prónay ott voltak a képviselőház reggel 10-kor tartott ülésén, Ká
rolyi pedig a szeptember 4-i felsőházi ülésen vett részt. Űgy tűnik, az egész
társaság már augusztus 29-én visszaindulhatott a fővárosba. Erre mutat az is,
hogy amikor Andrássy szeptember 3-án megjelenik Sátoraljaújhelyen, a Köz
lönynek szóló tudósításban a lap levelezője mint „országgyűlésről hazatért főispánunk"-at említi.
Andrássy tehát viszonylag rövid ideig maradt a fővárosban. Zemplénbe való
visszatérésének indokait csak valószínűsíteni tudjuk. Egyrészt már délvidéki
kiruccanása alatt mind a képviselőház, mind a felsőház elfogadta a magyar
hadseregről szóló törvényjavaslatot, s augusztus 29-én Szemere belügyminisz
ter rendeletben szólította fel a megyék főispánjait, a kerületek kapitányait,
a székek főkirálybíráit és főtiszteit, hogy azonnal térjenek vissza megyéjük
stb. székhelyére, ahol a teendők iránti utasítást találják. Ez a rendelet a Köz
löny augusztus 30-i számában látott napvilágot. A másnapi számban, szintén
augusztus 29-i dátummal megjelent Szemere részletes utasítása az újoncössze
írás megkezdéséről. Ez lehetett tehát Andrássy egyik oka a hazatérésre. Más
részt valószínűleg úgy érezte, hogy a Délvidékről visszatérve immár ideje sze
mélyesen részt venni a tervezett önkéntes csapat kiállításában. 11
11 Matolai emlékezését 1. 1890. II. k. és Visszaemlékezésem honvéd életemre. Sátoraljaújhely,
1883. 1. o. (a továbbiakban: Matolay 1883) Matolay ez utóbbi munkáját Andrássynak ajánlotta.
Andrássy, mint Széchenyi párbajsegéde: SZÍN 1313. o. Angyal Dávid szerint Andrássyt „lázas
betegsége és Széchenyi intései otthon marasztalták", i. m. 6. o. Ez tévedés. Andrássy augusz
tus 25-i felszólalását 1. K, aug. 27. A Népelem aug. 27-i tudósítását a „tegnap" szócska elhagyá
sával közli Kéry: 472. o. ; az indulás napja tehát augusztus 26. Az indulásra csak délután kerül
hetett sor, mert Bónis aznap még ott volt a képviselőház du. fél kettőig tartó ülésén. K, aug. 27.
Andrássy Zemplénnek írott levelére 1. Kársa Ferenc: Kársa Endre zempléni önkéntes nemzetőr
levelei a feldunai táborból és a táborozást megelőző eseményekről. AZT 1905. 131. o. (a további
akban: Kársa). 1848. aug. 27-i levél. Andrássyék Verbászra érkezésére 1. K, szept. 1. A Közlöny
szept. 3-i tudósítását 1. szept. 17. (Tóth Ferenc írása). Szemere augusztus 29-i rendeleteit 1. Pap:
Okmánytár I. k. 395—397. o.
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Zemplén megye bizottmánya augusztus 21—22—23-án tárgyalta meg Bat
thyány augusztus 13-i rendeletét. A bizottmány minden részletre kiterjedő fi
gyelemmel intézkedett a csapat kiállításáról. Hogy minél többen jelentkezze
nek, megígérte, hogy a táborba menő hivatalnokok hazatérésük után ismét el
foglalhatják hivatalaikat; a közben megürült hivatalokra pedig csak olyanokat
választanak, akik szolgáltak a táborban. A bizottmány a szolgálati időről úgy
intézkedett, hogy az egy évnél hosszabb semmi esetre se lehessen. A csapatok
összegyűjtésével a legelső jelentkezőket, így Mezősy Lászlót, Szepesi Pétert,
Zábráczky Lászlót, Palkovics (Pálkövi) Antalt, Kun Dánielt és Sebeczky And
rást bízta meg. A toborzás területenként eltérő sikerrel folyt; Sárospatak vá
rosából 120 (más forrás szerint 180, illetve 200 önkéntes) jelentkezett; ugyan
akkor az egész Bodrogközből mindössze 17. A megye alsó« magyarlakta részén
több mint 500, a felső, jórészt szlovák lakosságú részen pedig alig több mint
100 önkéntes jelentkezett. Az önkéntesek létszáma szeptember 4-én elérte a
650 főt.
Amikor Andrássy hazatért Zemplénbe, a zászlóalj toborzása gyakorlatilag
befejeződött. A szeptember 4-én tartott bizottmányi ülés két pontot tárgyalt;
egyrészt az újoncállítás előkészítését, másrészt az önkéntes csapat kiállításá
val kapcsolatos kérdéseket. Mivel a több mint 14 000 főnyi nemzetőrséget szám
láló megyéből 650 önkéntes akadt csak, többen a sikertelenség okát abban lát
ták, hogy a tisztviselők hanyagok; hogy a nemzetőrség egésze fegyvertelen
és gyakorlatlan; hogy tartani lehet a megye felső vidékén lakó szlovákok moz
galmaitól. Az általános megállapítás szerint a kudarc oka a népnek „a katona
élet iránti ellenszenvében" keresendő. Ezért a bizottmányi ülésen elhangzott
olyan javaslat, hogy a csapat szolgálati idejét egy év helyett három hónapban
szabják meg; s a hazatérőket egy szintén három hónapra kiállítandó önkéntes
csapat váltsa fel. Mások azt indítványozták, hagy a hazatérő önkéntesek le
gyenek adómentesek. A bizottmány elvetette ezeket a javaslatokat, s egy év
ben maximálta a szolgálati időt. A bizottmány ülése intézkedett az otthon
maradó családtagok, illetve a netán megsebesülök ellátásáról és megerősítette
az augusztus 21—23-i bizottmányi határozatokat a hivatalok betöltésének mód
járól. A bizottmány megszűntnek nyilvánította a toborzást, s a kiállítandó ön
kéntes gyalog- és lovascsapat gyülekezési helyéül Sárospatakot, napjául szep
tember 11-ét határozta meg. A csapat felszerelését egy három tagból álló bi
zottmányra bízta.
Ez a bizottmányi ülés az újoncállítás ügyében elfogadta a szeptember 3-án
Kazinczy András alispán által előkészített intézkedéseket; ezek szerint a megye
21 kerületében 4—4 tagból álló küldöttségek kezdik meg az összeírást, s 10-ig
be kell azt fejezniük.
Andrássy ezek után úgy láthatta, hogy a megyében nélküle is megy minden a
maga útján; megkezdődött az újoncösszeírás, az önkéntes csapat szervezése
pedig végéhez látszott közeledni. Szeptember 4—8. között az önkéntesek át
estek az orvosi vizsgálaton; a 650 főből 600 maradt. Szeptember 12-én a sáros
pataki református kollégium udvarán megválasztották a zászlóalj tisztjeit, s
a három századra osztott legénység Bellosicz Ignác nyugalmazott es. kir. szá
zados, nemzetőr őrnagy vezetésével megkezdte gyakorlatait. A tisztválasztá
son Andrássy nem volt jelen, akárcsak a szeptember 18-i zászlószentelésen,
illetve az aznap tartott bizottmányi ülésen sem. Mivel Batthyány szeptember
14-én kiadott rendeletét az újoncok mielőbbi kiállításáról Andrássynak címez— 20 —

te, úgy tűnik, hogy ekkor még nem volt a fővárosban. Elképzelhető természesen, hogy éppen ezen a napon érkezett vissza a fővárosba.12
Másnap ugyanis a Tisza-Gőzhajózási Társaság, amelynek Andrássy alelnöke
volt, felhívást bocsátott ki tagjaihoz. Ebben felszólította a részvényeseket, hogy
mivel „a Társaság Londonban készült, jelen zavaros körülmények enyhültével
rendeltetése helyére szállítandó Debreczen nevű első gőzhajójának Galacbai
megérkezése, hiteles értesítés folytán, minden percben váratik", a részvénye
sek november 10-ig fizessék be negyedik részvényrészlegüket. A Társaság ügyei
ben 1843 november folyamán Andrássy intézkedett, ezért kézenfekvőnek lát
szik a következtetés, hogy ez a szeptember 15-i felhívás is az ő közreműködé
sével született.
Ezután közel két hétig semmilyen adatunk nincs Andrássyról. Szeptember
27—28. körül azonban megjelent a Jellacic előretörő hadai elől a Velencei-tó
északi partjáig visszavonuló magyar hadsereg táborában; Móga jelentése sze
rint mint a pesti nemzetőrség részéről kiküldött „sebes lovag". Az is elkép
zelhető azonban, hogy egyszerűen Batthyány kíséretéhez tartozott.
Andrássy is valószínűleg ott volt aznap este a sukorói református templom
ban tartott haditanácsom, amelyen a tisztikar és az országgyűlés küldöttsége
abban állapodott meg, hogy ha Jellacic támad, a magyar sereg visszaveri tá
madását. Tanúja volt Batthyány és az országgyűlés küldöttsége meg a Perczelfivérek vitájának; a képviselők ugyanis közölték az ügyvezető miniszterel
nökkel, hogy a képviselőház Lamberg királyi biztosi megbízatását törvényte
lennek és érvénytelennek, magát Lamberget hazaárulónak nyilvánította. Erre
Batthyány az országgyűlés döntését nyilvánította törvénytelennek. A vitát kö
vetően a kápolnásnyéki fogadóban Batthyány találkozott Szapáry Antallal,
Alrnásy Györggyel, Dénessel és Pállal, Andrássy Gyulával és Bárczay János
huszárkapitánnyal, akik mindannyian gratuláltak Batthyánynak magatartásá
hoz és ellenállása általuk is várt jó eredményéhez.
A másnapi, szeptember 29-i pákozd—sukorói ütközetben Andrássy báró Luzsénszky Alajossal, gróf Almássy Dénessel és Szapáry Antallal együtt Móga
parancsőrtisztjeként vett részt. Az ütközet után írott rövid leírásából megálla
pítható, hogy milyen benyomások érték az ütközet alatt az ifjú grófot. Az üt
közet alatt Andrássy a magyar jobbszárnyon tartózkodott, amelyet Milpökh
József ezredes vezetett. A jobbszárnyat a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóalja,
négy önkéntes zászlóalj (két pesti, egy tolnai és egy nógrádi), 4 század székes
fehérvári önkéntes, 2 század Miklós-huszár és a 3. hatfontos gyalogüteg alkot
ta. A szemben álló erők parancsnoka, Kempen altábornagy, előbb frontális
12 A zemléni bizottmány aug. 21—23-i ülésére 1. K. szept. 5. Az önkéntes mobilizációra 1.
Urbán: i. m. 178—195. o. A zászlóalj történetére 1. Matolay: 1883. 1—40. o.; Mezősy László: Ezernyolcszáznegyvennyolcadiki levelek. (S. a. r. Szőcs Sebestyén) Bp., 1976. (a továbbiakban:
Mezősy—Szőcs); Kársa: AZT 1905.; Matolay Etele: A zempléni önkéntes zászlóalj 1848-ban. AZT
1896. 344—348. o.) (nagyjából megegyezik Matolay 1883. szövegével); Dr. Beké Lajos: A zempléni
nemzetőrség. AZT 1899. 108—110., 142—143. és 236—238. o. (Kársa, Matolay és Mezősy alapján).
Különnyomatként is megjelent. Hermann Róbert: Petőfi barátja Görgei hadjáratáról. (Pálkövi
Antal kiadatlan 1849-es írása). Napjaink, 1989. 3. sz. 6—10. o. A toborzás részleteire és eredmé
nyére 1. még K. szept. 10., okt. 13.: PH szept. 24., okt. 20.; Nemzeti, szept. 24. (Matolay cikke);
Kossuth Hírlapja, szept. 17., okt. 11.; MT okt. 10. A zászlóalj 3. századának névsorát közli Hőgye
István (szerk.) : Zempléni históriák. Budapest — Miskolc, 1986. 266—271. o. A zászlóaljra 1. még
MOL H 92. Országos Nemzetőrségi Haditanács. 3933. és 4219. (a továbbiakban: ONÖHT). A szept.
4-i ülésre 1. K, szept. 10. ; KH szept. 17. és ONÖHT 4090. A zászlóalj tisztválasztásáról a bizott
mány aug. 21—23-án úgy intézkedett, hogy az az alispán és „magához veendő megyei tagok
jelenlétében történik". K, szept. 5. Batthyány szept. 14-i rendeletét 1. Pap: Okmánytár II. k.
1869. 14—15. o., legutóbb Századok, 1982. 1266. o. A megye válasza ONÖHT 3933.
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támadással próbálkozott, ám az önkéntesek és a Wasák bátran viszonozták a
tüzet, ,,de a bátorság egészen különböző nemével". Amíg a Wasák „a legren
desebb négyszegű tömegben, az első sorok térdelve, szobornyugodtsággal" lőt
tek, addig Ivánka önkéntesei között az ellenség első lövései bizonyos zavart
okoztak, „a négyszög ovál tétovázó alakot vőn". Andrássy szerint ez a fegye
lem hiányának volt tulajdonítható, de csak egy percig tartott. ,,E percnyi ha
bozás után »éljen a haza« kiáltás hallatszott, mintegy mutatva, hogy ahol fe
gyelem nincs, csak a lelkesedés segíthet, és szuronyt szegezve rohant a fiatal
sereg ezredese után, az ellenség felé, kik a szuronyt be nem várva, harminc
lépésnyi távolságban érkezvén, hátat fordítva rohantak le a parton".
Kempen erre feladta a frontális áttörés reményét, s két zászlóalj gyalogsággal
és két század lovassággal megpróbálta a magyar jobbszárnyat megkerülni a
lovasberényi úton, de közben folytatta a frontális támadást is. A magyar jobb
szárnynak nem volt hátvédje, illetve tartaléka. „Ezen csapatok tüzelése, mely
míg csapataink nagy része a már leírt fronttámadással volt elfoglalva, nem
csak oldalban, hanem hátban vévé felállításunkat — írja Andrássy — igen
veszedelmes hatással leendett, főképp ha az ellenség határozottabban nyomul
elő, a nap kimentére". Ivánka szerint ebben a pillanatban érkezett meg And
rássy Gyula egy honvédüteggel, „melyet valahonnan a centrumból hozott" és
a jobbszárny felé vitt. „Néhány jól célzott kartácslövés és két század Miklós
huszár rohama több volt, mint a horvátok [elviseltek] . . . , rögtöni visszafordu
lásra bírá a horvátokat, mely az utánuk nyomult üteg még néhány lövéseire
vad futásba fajult ki". Ez az akció tökéletesen zavarba hozta Jellacic balszár
nyát; olyannyira, hogy — félig-meddig cselből — Kempen fegyverszünetet kért,
majd a tárgyalás ürügye alatt néhány határőr foglyul ejtette Ivánka őrnagyot.
Milpökh azonban közben folytatta a támadást, s amikor Kempen hátában meg
jelent a zalai önkéntesek zászlóalja, az ellenséges balszárny veresége egyértel
művé vált. A horvát balszárnyban uralkodó zűrzavart Andrássy babiloninak
minősítette.
A sikeres közbelépés után Andrássy visszatért Móga kíséretéhez. Perczel Mik
lós naplója szerint amikor az ütközet után Móga megjelent a tolnai önkénte
sek között, Andrássy is vele volt, s a fővezér vele küldte el intézkedéseit a
Dinnyésen tartalékban álló Perczel Mórhoz, a Zrínyi-csapat parancsnokához,
„melyben némely intézkedések mellett e szavak állottak: „Herr Oberst, wir
haben gesiegt, die Ehre des Tages gebührt Ihren Herren Brüdern, und den
tolna-er Bataillon".
A csata után Andrássy is tanúja volt a Móga által elrendelt visszavonulás
okozta zavarnak. A hadvezetés ugyanis úgy ítélte meg, s ebben a táborba kül
dött kormánybiztosok is egyetértettek a tisztikarral, hogy Jellacic vesztesége
nem jelentős, s hogy túlereje következtében továbbra is képes átkarolni a ma
gyar hadsereget. Ebben a meggyőződésében a hadvezetést csak megerősíhették a csata alatt a jobbszárnyon történtek. Ezért a haditanács elhatározta, hogy
a csapatokat Martonvásárig vonják vissza. Az éjszakai visszavonulás során
azonban több alakulat összekeveredett, egy később érkező zászlóaljba tévedés
ből belelőttek; szóval a Martonvásáron megálló sereg mindenre emlékeztetett,
csak győztes ármádiára nem. így másnap a hadvezetés is megkönnyebbült,
amikor a horvát táborból szabadon engedett Ivánka őrnagy megjelent a bán
fegyverszüneti ajánlatával. Ivánka emlékiratából tudjuk, hogy Martonvásá
ron „nagy vita volt Bónis és gr. Andrássy Gyula között", de aztán „sikerült
— 22 —

szerencsésen a viszályt közöttük kiegyenlíteni". Ivánka a vita tárgyáról semmi
közelebbit nem ír; legfeljebb feltételezhetjük, hogy Andrássy rosszalta a csa
tát követően elrendelni a visszavonulást. Erre mutathat az is, hogy nemsokára
elhagyta a tábort, mert október l-jén már Pesten volt. Kovács Lajos emléke
zései szerint Andrássy is ott volt a Honvédelmi Bizottmány azon ülésén, ame
lyen Kovács felolvasta Görgei jelentését gróf Zichy Ödön volt Fejér megyei
adminisztrátor peréről és kivégeztetéséről. Kovács szerint látni lehetett And
rássy arcán „a mély benyomást". Azonban ekkor az egyik bizottmány! tag fel
kiáltott: „Ügy kell az árulónak! Jól történt, bár függnének mind!"
Andrássyt tehát meglehetősen vegyes benyomások érték néhány nap alatt.
A pákozdi ütközet dicsőségéből azonban neki is kijutott; Móga szeptember
29-i jelentésében Andrássyt is azon paranesőrtisztek közé sorolta, akik „pa
rancsaimnak köröztetése által az ütközet alatt magokat érdemessé tették". A
jelentés következtében Andrássy neve is bekerült mind a képviselőház, mind a
felsőház október l-jén hozott határozatába, amely köszönetet szavazott a ka
tonaságnak a győzelemért.Kí
Október 8-án megérkezett a fővárosba a zempléni önkéntes mozgó nemzet
őrök zászlóalja. Az alakulat Bellosicz őrnagy parancsnoksága alatt október
4-én Sárospatakról indult el a tiszáninneni önkéntes mozgó nemzetőri tábor
székhelyére, Szolnokra. Október 7-én megérkezve már nem találták ott a tá
bor kinevezett parancsnokát, Görgei Artúr őrnagyot, mert őt közben Batthyány
Pestre, majd onnan a Csepel-szigetre rendelte. Görgei megbízottja, Timon
Zsigmond hadnagy tudtukra adta Görgei utasítását, hogy kövessék őt Pestre,
ahol fegyvereiket is meg fogják kapni. Az induláskor 628, majd Szolnokon 640
főre kiegészült zászlóalj nem csupán fegyverben szenvedett hiányt; Andrássy
távozása után a zempléni hatóságok buzgalma is alábbhagyott, s a zászlóalj
nagy részének az induláskor még nem volt atillája, illetve rendes bakancsa.
A Pestre érkező zászlóaljat a Terézvárosban szállásolták el. A tisztikar az13 A Tisza-Gőzhajózási Társaság felhívását többek között 1. PH szept. 23., 24., 26., 28.; KH szept.
24., 26., 27. A társaság elnöke gróf Károlyi Lajos volt. Andrássy pákozdi szereplését az eddig
szakirodalom főleg Móga szeptember 29-i hadijelentése és a képviselőház határozata alapján
ismertette, így Kónyl: visszaemlékezés 11—12. o.; Angyal: 7. o. Testvére, Aladár már korábban
ott volt a táborban. Fiáth: II. k. 115. o. és PH 1890. febr. 19. (Az első magyar hadügyminiszter).
A sukorói haditanácsra és a pákozdi csatára 1. Jenéi Károly: A pákozdi csata. Fejér megyei
Szemle, 1966. 1—2. sz. 11—22. o. Vrbán Aladár: Pákozd 1848. Bp., 1984. 158—180. o. Andrássy és
társai gratulációja Batthyánynak: Károlyi Arpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első
magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. Bp., 1932. II. k. 174. o. Andrássy leírása: Gróf Andrássy
Gyula a pákozdi csatáról. Történelmi Szemle, 1912. 587—589. o. A magyar jobbszárny felállítá
sáról több, ellentmondó adat van, ezek értékelésére itt nem térek ki. L. Nagy László — Rohonyi
Gábor — Tóth Gyula (szerk.) : Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. Bp.,
1955. II. k. 49. o. (a továbbiakban: Szemelvények); Jenéi: 16. o. és Ivánka Imre: Négy havi
szolgálatom a magyar hadseregben 1848. július végétől október végéig. Bp., 1881. 20—21. o.
Andrássy szerepére 1. Ivánka: 21—22. o. Az epizódot név nélkül említi a magyar hadsereg had
műveleti naplója, 1. Szemelvények, II. k. 51. o. Ivánka és Andrássy szerint egy, a hadműveleti
napló szerint fél üteggel érkezett meg. Itt jegyzem meg, hogy Jenéi kronológiája pontatlan, mert
ezzel a fellépéssel egy időbe helyezi Ivánka elfogatását, holott erre csak a bekerítési kísérlet
visszaverése után került sor. Perczel Miklós naplóját 1. Országos Széchényi Könyvtár Kézirat
tára (a továbbiakban: OSZK Kt.) Quart. Hun. 3185. 1. k. 1850. márc. 6-i bejegyzés, 112—113. f.
(Ez a szövegrész a nyomtatott, Závodszky Géza által vitatható elvek alapján sajtó alá rendezett
kiadásból kimaradt). Andrássy és Bónis vitájára 1. Ivánka: 25. o. Kovács Lajos emlékezése:
Gróf Széchenyi István közéletének utolsó három éve. Bp., 1889. II. k. 273—174. o. Móga jelentését
1. KLÖM XIII. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. I. (S. a. r. Barta
István) Bp. 1952. 53—54. o. A jelentésben Luzsénszky Alajos helyett tévedésből Ottó szerepel.
A képviselőház határozata: Pap: Okmánytár II. k., 110—111. o. és Beér—Csizmadia : 258—259. o.
Itt jegyzendő meg, hogy Egervári Ödön szerint „a 10 000 horvátnak Ozoránál történt lefegyver
zése alkalmával ott találjuk a grófot Perczel Mór oldala mellett m ű k ö d n i . . . " Magyar királyi
honvéd törzstisztek albuma, Pest, 1870. I. k. 14. o. Erről egyetlen forrás sem szól; ellenben innen
ered az Andrássy-irodalom egyik legszórakoztatóbb leiterjakabja. amely szerint Andrássy ott
volt „Mórnál Perczel Mór oldalán". L. PN 1890. febr. 18.; Zemplén, 1890. febr. 23.; Nemzet, 1890.
febr. 18.; Sturm Albert: Új országgyűlési almanach 1887—1892. Bp., é. n. 67. o.
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nap este Lónyay Gábornál egy estélyen vett részt, ahol jelen volt Andrássy
Gyula is. Mivel a zászlóalj ideiglenes parancsnoka, Bellosicz őrnagy csak Pestig
kísérte a nezetőröket, s utána vissza akart térni a megyébe, a zászlóalj tiszti
kara felszólította Andrássyt, hogy mint főispán, vegye át a csapat vezérletét.
Andrássy szívesen fogadta a felkérést, csak arra kérte a tiszteket, hogy tegye
nek lépéseket kinevezése ügyében. Mezősy László százados szerint ezután fel
keresték Nádosy Sándor ezredest, az Országos Nemzetőrségi Haditanács veze
tőjét, aki mindjárt ki is nevezte Andrássyt őrnaggyá. Mezősy egy másik emlé
kezése szerint a kéréssel Kossuthot keresték meg, s mire az estély véget ért.
már át is nyújthatta Andrássynak a kinevezési okmányt.
A korabeli okmányok az első verzió mellett szólnak. így többek között az is,
hogy Mezősy bizonyíthatóan korábbi első emlékezése szerint Kossuthot csak
másnap, azaz október 9-én délelőtt keresték fel. Andrássy kinevezését Nádosy
ezen a napon jelentette be az Országos Nemzetőrségi Haditanács ülésén, s azt
a résztvevők jóváhagyták. A kinevezési okmányt szintén a Haditanács adta
ki Nádosy aláírásával és Mészáros Lázár hadügyminiszter megerősítésével.
A zászlóalj délután kapta meg belga gyármányú gyutacsos, szuronyos fegy
vereit a budai fegyverraktárból; a fegyverekről csupán a szíj hiányzott. Dél
előtt Andrássy a még fegyvertelen zászlóalj felett szemlét tartott a Hadita
nács képviselőinek jelenlétében a Hermina téren; s itt vette át a zászlóalj pa
rancsnokságát Bellosicztól. A szemle jól sikerült; a zászlóalj alaki kiképzése
nem hagyott maga után kívánnivalót, noha Bellosicz, mint volt huszártiszt, el
sősorban lovassági mozdulatokra oktatta a gyalogzászlóaljat.
A zászlóalj Pesten 650 főre szaporodott, mert csatlakozott hozzá a gróf Beth
len Ferenc által felszerelt és Pestre vezetett 10 nagybányai önkéntes is. Ok
tóber 10-én reggel az Erős nevű gőzhajón, két hozzácsatolt személy-, és há
rom teherszállító uszályon a zászlóalj megindult a parndorfi magyar táborba.
Aznap este 9 óra körül érkeztek Komáromba, és a városban szállásolták el
őket. Október 11-én korán reggel a gőzös és az uszályok továbbindultak Gönyű
felé. A gőzösön csak a tisztikar utazott és tanácskozott. Andrássy indítványára
úgy határoztak, hogy a 650 főből álló zászlóaljat négy századra osztják. A szá
zadparancsnokok maradtak, akik voltak; a 4. század parancsnokává pedig Beth
len Ferencet választották. A század a nagybányai önkéntesekből, a Szolnokon a
zászlóaljhoz visszacsatlakozott kb. negyven főből, illetve a többi századok ön
ként jelentkezőiből állt.
A Gönyűn kirakodó zászlóalj a helybéli nagy vendéglőben „katonásan" meg
ebédelt, majd gyalog továbbindult Győrbe. A zászlóalj élén ,,szép háti lován
léptetve" Andrássy haladt. "Útközben találkoztak a táborból jövő Asztalos Pál
képviselővel, aki a tiszteknek elmondta, azért utazik Pestre, hogy megakadá
lyozza a határ átlépését. Estére Győrbe értek; a lakosság kivilágítással fogad
ta őket. Másnap, 12-én a város egyik terén foganatosították a tisztikar előző
napi tanácskozásának határozatát, s megalakították a négy századot. Október
13-án indultak tovább Öttevényig, onnan 14-én Mosonig. Október 15-én rész
ben szekéren, részben gyalog, némi gyalogsági kiképzés után folytatták útjukat
Parndoirfig. Éjjel 11 óra felé érték el a falut. Éjfél körül némi szalmát, tűzifát,
bort és húst kapott a zászlóalj, majd nyugovóra tért a borsodi önkéntesek és
egy osztály Vilmos-huszár szomszédságóban.
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Másnap korán reggel Andrássy jelentkezett a főhadiszálláson, ahol megtud
ta, hogy a sereg még aznap átlépi a Lajtát, s megindul Bécs felmentésére. 9 óra
körül sorakozót fújtak. A zászlóaljat Holtsche tábornok hadosztályába, Schweidel József ezredes dandárába osztották be. Ez a dandár a hadsereg centrumát
alkotta a támadási kísérletnél, s a Bruckból Stixneusiedlbe vezető út két ol
dalán kellett volna felállnia. A zászlóalj előtt egy fél üteg ágyú, mögötte két
század Sándor-huszár, jobb oldalán pedig a zalai és a somogyi önkéntesek
zászlóaljai haladtak. Délután 3-kor Brucknál átkeltek a Lajtán, majd fél órás
menet után tábort vertek. 11-kor már éppen le akartak feküdni, amikor hir
telen ismét sorakozót fújtak. Mint kiderült, ekkor érkezett meg az országgyűlés
október 144 határozata, amely a hadsereget, Bécs túlzottan semleges maga
tartására hivatkozva, az országhatár védelmére utasította. így aztán az éjjel
felvert sereg másnap reggel átázva-átf ázva tért vissza Parndorfra.
A visszavonulást némileg indokolta az is, hogy a sereg több mint felét hiá
nyos kiképzettségű önkéntes nemzetőrök alkották; a Jellacic—Auersperg-féle
szembenálló cs. kir. csapatok pedig nemcsak létszámunkban, hanem kiképzettségükben is felülmúlták a magyar hadsereget. Különösen nyomasztó volt az
ellenség lovassági fölénye, amit a néhány huszárszázad nem ellensúlyozhatott.
A gyalogság többsége pedig még a négyszögbe állás szabályait sem ismerte,
ami katasztrofális következményekkel járhatott volna, ha a jól kiképzett cs.
kir. nehézlovassággal kerül szembe.
Néhány napos pihenő és kiképzés után október 20-án a haditanács ismét el
határozta a határ átlépését. Október 21-én reggel 3-kor fújtak ébresztőt, de
a sorakozás csak fél ötkor kezdődött meg. A harcrend szerint 696 főnyi zászlóalj
a 34. (Porosz herceg) gyalogezred 2. zászlóaljával, a 14. honvédzászlóalj hat szá
zadával, két század Sándor-huszárral és a 4. cs. kir. gyalogüteggel együtt to
vábbra is Schweidel dandáréban szolgált. A 2341 főnyi, hat ágyúval- ellátott
dandár az október 16-i támadási diszpozíció szerint indult meg reggel 8-kor,
Bruckot megkerülve, erősen esős időben. Brück után már feltűntek az ellen
ség előőrsei, Aisdorfnál a zászlóalj tanúja volt, amint hároim század szerezsán
futva elhagyja a falut, és a közeli erdő felé veszi útját. A zászlóalj követte őket
a falun túli völgyön át, majd annak összeszűkülésénél a völgyet környező dom
bokra vonult és letáborozott. Folyamatosan esett az eső. A zászlóalj katonái
szőlőkarókat gyűjtöttek, hogy legyen minél melegedniük. Andrássyt a főhadi
szállásra hívatták, „ahonnan huzamosabb idő múltán igen kedvetlen arccal
tért meg, néhány szót mondott szinte súgva Bethlen Ferenc századosnak, amire
fokonkint mind a ketten mindinkább kitörtek, zúgolódtak", s végül a legény
ségnek is tudtára adták, hogy a haditanács úgy döntött, ismét visszavonulnak
Parndorfba. Andrássy elkeseredése „szinte leírhatatlan volt", „szinte sírt el
keseredésében."
Az ok ezúttal kettős volt. Egyrészt megérkezett Windisch-Grätz a csehországi
cs. kir. főerőkkel, s egy követe útján felszólította Mógát és tisztjeit, hogy térje
nek vissza a császár hűségére. Móga ettől még — az október 16-inál kedvezőt
lenebb erőviszonyok ellenére — hajlandó lett volna folytatni az előnyomulást,
de ekkor megérkezett Kossuth futára, Tallián Ede, Kossuth levelével, amely
szerint „az ütközetet seregeink kockáztatásával megkísérteni nem szabad", s
a hadvezetésé lesz a felelősség, „ha a hazát seregeink elvesztésével veszedelem
be hozzuk". így aztán a legénység elégedetlenkedése ellenére a sereget ismét
visszavonták a határ mögé.
-
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A Parndorfra visszatérő zászlóalj fegyvergyakorlatokkal, céllövéssel töltötte
idejét. Október 26—27-én a táborba érkező Kossuth bejárta a tábort, s többek
között a zemplénieknek is hosszú szónoklatot tartott. Október 28-án reggel a
sereg ismét megindult. Nem tudni miért, a sereg hadrendjében a zászlóalj mind
össze 544 fővel szerepelt; valószínűleg egyszerű tollhibáról lehet szó. A Schweidel-dandár összetétele annyit változott, hogy a 14. honvédzászlóalj helyét át
vette a 34. gyalogezred 1. zászlóalja. A 2123 (valószínűleg 2223) főnyi dandár
ezúttal Enzersdorfig hatolt. A zászlóalj a falu keleti oldalán vert tábort. Aznap
éjszaka a zászlóalj első százada látta el a főhadiszállás őrzését. Mezősy szerint
Kossuth társaságában ott volt Bónis Samu, Pázmándy Dénes, Csány László,
Luzsénszky Pál, Móga, Répásy Mihály ezredes, Bárczay János őrnagy, és több
más tiszt között Andrássy is.
Szintén Mezősy jegyezte fel, hogy amikor az őrállók egyike jelentette, az
egyik félszázad még nem kapott tűzifát, Andrássy kacagva megjegyezte: ,,Ez
az alkotmányos katona; még az ellenség erdeje közepén is fát kér a kapitá
nyától".
Október 29-én a zászlóalj Enzersdorfnál kelt át a Fischán, majd hosszú me
netelés után Schwechat előtt, „egy leborított tekenő alakú" dombon táborozott
le. Másnap október 30-án a sereg megindult. A zemplénieket a dombról „kissé
balra", tehát nyugati irányba vezette le Andrássy, majd a Schwechatra vezető
országúton is átkelve, megpróbálta arcvonalba fejleszteni nemzetőreit. Közben
a Schwechat előtt álló osztrák ütegek lőtávolába kerültek, mire segédtisztje,
Markovinovits Ágost hadnagy, volt es. kir. őrmester azt javasolta, hogy mielőbb
fejlessze fel embereit arcba, mert a tömegben jóval nagyobb kárt tesznek az
ágyúk. Andrássy erre azt válaszolta, hogy a zászlóalj balra van állítva és jobb
felé nincs elég hely a felfejlődéshez. Mire Markovinovits azt tanácsolta neki,
hogy akkor fejlessze fel bal felé a zászlóaljat úgy, hogy a leghátul álló szá
zad álljon meg, s az elöl álló század kezdje meg a felfejlődést. Ezt a mozdula
tot azonban csakhamar megakasztotta előbb a gömöri önkéntes zászlóalj viszszavonulása; mikor ezek elhaladtak, a zászlóalj végre felfejlődött; ám ekkor
a 34. gyalogezred 1. zászlóalja kezdett visszahúzódni, élén Győzey Vince őr
naggyal. A sorzászlóalj egyenesen belerohant a zempléniek 1. századába, s azt
magával ragadta; az 1. század példáját pedig követte a másik három is. And
rássy ekkor Győzey elé vágtatott, s „dorgálás és fenyegetésekkel" arra kény
szerítette, hogy állítsa meg zászlóalját; Bódog Károly közvitéz pedig egyene
sen puskát fogott Győzeyre. A „prinzpranzok" (a zempléniek így csúfolták a
Prinz von Preussen zászlóaljat) erre, ha nem is álltak meg, de legalább annyira
lelassultak, hogy a két zászlóaljat szét lehetett választani. Ekkor azonban már
az egész sereg hátrált.
A zászlóalj kb. 300 (más forrás szerint 1000) lépést szaladt, majd rendben
folytatta a visszavonulást. Este átkeltek Enzersdorfnál a Fischán, majd a falu
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keleti oldalán egy dombon letáboroztak. A zászlóalj másnap még sötétben in
dult el Rohraun és Prellenkirchenen át Köpcsénybe. Köpcsényben az ottani
kastély udvarán táboroztak le. A nemzetőröknek szerencséjük volt; kaptak tű
zifát és élelmet. November l-jén továbbmentek Pozsonyba „havas hideg esőbe,
nagy szélbe". A legénységet az Akadémia épületében szállásolták el.
A zászlóalj schwechati szereplése nem volt ugyan valami dicsőséges, de ahogy
az egyik résztvevő írta, „a zempléniek érdeme itt az, miszerint legutolsók (sic!)
szaladtak meg". A zászlóalj viszonylag jól állta a tüzet, s úgy tűnik, Andrássy is
jól ellátta feladatát. Emellett a zászlóalj katonái visszavonulás közben össze
szedték a 34. gyalogezred 1. zászlóalja katonáinak elszórt felszerelési tárgyait
is. Az ütközetben a zempléniek egyetlen embert sem veszítettek.
Pozsonyban a zászlóalj november 6-ig pihent. Aznap délután 4-kor Köp
csénybe rendelték a zászlóaljat. Ide a Görgey Kornél őrnagy vezette 6. dandár
ban a borsodi önkéntes zászlóaljjal, 3 század Württemberg-huszárral és a 4.
honvéd lovasüteggel együtt azzal a feladattal küldték ki őket, hogy másnap
Parndorf irányába támadjanak. Aznap Andrássy lőszert vételezett zászlóaljá
nak ; 13 080 gyutacsos és 40 kupakos töltést. A 659 főnyi zászlóalj azonban nem
sokáig maradt Köpcsényben; november 10-én reggel 5-kor átvezényelték őket
Gátára, ahol kezdetét vette a közel egyhónapos, egyhangú, de rendkívül fárasz
tó előőrsi szolgálat.
A sereg új fővezére, Görgei tábornok felszólította Andrássyt, „kísértené meg
az önkéntes zászlóaljat, hogy lépnénk át egész testületestül honvédekké — s
így számot nyerne zászlóaljunk, mint rendes katonaság". Andrássy eleget tett
a kérésnek; még Köpcsényben felsorakoztatta nemzetőreit, hazafias beszédet
mondott nekik, bort hozatott; de bizony mindössze harmincan jelentkeztek a
zászlóaljból. Andrássy a honvédekhez átlépni kívánó tiszteket még aznap fel
terjesztette Csány László kormánybiztosnak. Majd, megunva a tétlenséget,
november 11-én átadta a zászlóalj parancsnokságát Bethlen Ferencnek. Matolay
szerint „úgy mondák — schwechati futásunktól elkedvetlenedve" hagyta el a
zászlóaljat. Kársa Endre levele szerint kijelentette, hogy huszárkapitány lesz;
Mezősy szerint egyszerűen haza akart menni a „főispánságot folytatni". A zász
lóalj parancsnokságáról azonban egyelőre nem mondott le; a feldunai hadsereg
november 14-i, 294 és egy dátum nélküli, de a december 15-i létszámokat tar
talmazó harcrendjében még mindig Andrássy szerepel a 640 főnyi zászlóalj pa
rancsnokaként.
Andrássy távozása után a zászlóalj továbbra is a táborban maradt. Novem
ber közepén végre megkapták Zemplénből hiányzó felsőruháikat, s így viszony
lag jó felszereléssel szolgáltak tovább. A es. kir. támadás megindulása után,
december 21—23. között, a győri táborban a zászlóaljat egyesítették a táborból
nagyrészt hazatért gömöri Önkéntesek megmaradt századaival. Végigharcolták
a téli hadjáratot, s csak 1849 február végén—március elején tértek vissza Zemp— 27

-

lenbe. A zászlóalj egy része március közepén beállt a Szemere Bertalan fel
vidéki teljhatalmú országos biztos által szervezett felső-magyarországi védseregbe, s így a szabadságharc végéig szolgált.|/'
Schwecháttól

Debrecenig

Andrássy távozásának pontos dátumát nem ismerjük. Távozási szándékát
november 11-én jelentette be, s november 17-én már nem volt a táborban.
Nem ment azonban haza Zemplén megyébe, hanem valószínűleg a főváros
ba vette útját. November 16-án ugyanis a Tisza-Gőzhajózási Társaság választ
mánya, amelynek Andrássy alelnöke volt, hirdetményben közölte részvénye
seivel, hogy a Debreczen nevű gőzhajó októberben megérkezett Galacba, s a
Társaság megbízottja által átvétetett, s már Orsó va alatt várakozik. A vá
lasztmány ezért felszólította a részvényeseket, hogy január 15-ig fizessék be
„a már rég kiírt részvény-részlegeket". A hirdetmény megjelenését követően
november 22-én „Többen" aláírással egy közlemény jelent meg a Kossuth Hír
lapjában. Az aláírók aziránt érdeklődtek, hogy „hová fordíttatott az eddigi
pénz", mert — befizetvén részvényeik felét — a Társaság még mindig nem
tudatott semmit velük eddigi befizetéseik eredményéről. A nyílt levélre no
vember 23-án a választmány nevében Andrássy válaszolt. Közölte, hogy az
eddig befolyt 91 000 pengőforintot a Debreczen nevű gőzös, egy vontatóhajó
és más szükséges kellékek beszerzésére fordították. A jelenleg meghirdetett
befizetés a gőzhajó utolsó részletének rendezésére, illetve a társaság alkalma
zottainak fizetésére fordítandó.
Ezzel egy időben Andrássy 50 000 forint kölcsönt kért a társaság részére, töb14 A zemléni zászlóaljra 1. a 12. jegyzetet. Utjának ismertetésénél Matolay: 1887.; Kársa: AZT
I90o. és Mezósy—Szocs adataira támaszkodtam. A létszámra 1. Bellosicz október 2-i és 6-i jelen
tését. MOL P 295. Görgey-család levéltára b/G. és b/46. fasc. (a továbbiakban: Görgey-lt.) A legtobo hírlapi tudósítás 640 főt említ. A ruházat hiányaira 1. MT okt. 10. Andrássy kinevezésére
I. Mezősy—Szőcs: lö—17. o., és Mezősy László: Hogy lett és meddig volt gr. Andrássy Gyula
honvéd? TL 1892. 119—120. o. (a továbbiakban: Mezősy TL 1892.); MOL H 90. ONÖHT Ulésjegyzőkönyv, 1848. okt. 9. 181. pont. K, okt. 12., 5052./nö. számú okt. 9-i rendelet (eredetijét nem talál
tam sem az ONOHT, sem a Hadügyminisztérium iratai között). A zászlóalj útjáról a három
alapvető forrásban eílentmondók az adatok; ezek összevetéséből ez a variáció látszik legvaló
színűbbnek. Az indulásra 1. még KLÖM XIII. 129. o. Az október 15-i éjjeli érkezésre mutat az is,
hogy Pázmándy Dénes aznap Parndorfból írott jelentésében „a még ma ide érkezendő zemplé
niekről" szól. OHB 1848:1207. Andrássy jelenlétéről megemlékezik SzLmrekovszky] Gy[örgy]: Egy
honvéd köztüzér élete 1848—49-ben. Bp. 1875. 34. o. Az október 16-i diszpozíciót 1. MOL H 103.
Csány László kormánybiztos iratai. Iktatott beadványok, 8. dob. 128. (a továbbiakban: MOL
Csány-ir. IBA); közli [Gyalóka]y [Jenő?]: Egykorú adatok az 1848-i alsóausztriai hadműveletek
történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények, 1929. 219—220. o. (a továbbiakban: HK). Az ország
gyűlés október 14-i határozatát 1. KLÖM XIII. 193. o. és Beér—Csizmadia : 280. o. ; érkezésére
Friedrich Walter: Magyarische Rebellenbriefe. München, 1964. 108—109. o. Az okt. 20-i harcrend:
OSZK Kt. Oct. Hung. 441. Horváth Mihály feljegyzései. 16—17. í. A diszpozíció: Adatok . . . HK
1929. 220—222. o. Andrássy magatartása a visszarendeléskor: Matolay: 1883. 10—11. o. uő. 1890.
II. k., uö.: Megjegyzések a „Zempléni nemzetőrségről" c. közleményre. AZT 1899. 270. o. Kossuth
levelére 1. KLÖM XIII. 265. o. Az okt. 26-i hadrend és diszpozíció: MOL H 75. Hadügyminiszté
rium, általános iratok. 1848:9276. (nem eredeti helyén, hanem a 40. dobozban). Az éjszakai őrség
re 1. Mezősy: TL 1892. 129. o. és Mezősy—Szőcs: 26—27. o. Schwechatra 1. uo. 28—30. o.; Kársa:
AZT 1905. 206—209. o. : Matolay 1883. 12—18. o. és uo. 1890. II. k.: Bajusz József: i. m. (3. jz.)
AZT 1899. 285. o. Kétes hitelességű epizódok: Képes Folyóirat, 1890. I. k. Gróf Andrássy Gyula,
mint katona. 263—266. o., és ugyanez Szőtsnél: 21—22. o. A zászlóalj szereplésének értékelése:
Kársa: AZT 1905. 210. o. A zászlóalj Schwechat utáni történetére 1. Mezősy—Szőcs: 31—34. o.;
Kársa: AZT 1905. 209—213., 241—243. o.; Matolay: 1883. 19—24. o. Mezősy dátumai itt pontatlanok,
Kársáéit fogadtam el. A zászlóalj új beosztására 1. a feldunai hadsereg nov. 9-i hadrendjét. HL
Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 3/192. (a továbbiakban: HL 1848—49.) A
lőszervételezés: MOL H 147. Vegyes iratok. 10. d. Tiszáninneni önkéntes mozgó nemzetőr kerület
iratai 7. fasc. Lőszerek utalványozott nyugtatványai. A zászlóalj átszervezésének terve 1. KLÖM
XIII. 391. o. (Kossuth nov. 10-i levele); Mezősy—Szőcs: 34. o.; Kársa: AZT 1905. 212. o. Az átlé
pett tisztek felterjesztése: Csány-ir. Beadványok iktatókönyve, 452. sz. A zászlóalj parancsnokság
átadására 1. uo. 407. sz. Eszerint november 11-én már Bethlen Ferenc kérte a zempléni zászlóalj
ruházati hiányainak pótlását. Csány válasza uo. Fogalmazványok iktatókönyve, 110., amely
egyszerűen a „zempléni nemzetőrség parancsnokának" szólt. Matolay verziója: 1883. 20. o.,
Kársáé: AZT 1905. 242. o. (nov. 11-i levél), Mezősyé Mezősy—Szőcs: 34. o. A hivatkozott harcren
dek: Csány-ir. Vegyes, 14. d., Görgey-lt. b/47. fasc. A zászlóalj további történetére 1. Hermann:
Napjaink, 1989. 3. sz.
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bek között azért, mert az elmaradt részleteket Wodianer Sámuel bankár és
választmányi tag egyedül előlegezte meg a társaságnak. A kérvényt az Or
szágos Honvédelmi Bizottmány november 26-án áttette a pénzügyminiszté
riumhoz véleményezés végett. A pénzügyminisztérium államtitkára, Duschek
Ferenc december 2-án kelt válaszában úgy vélte, hogy ,,figyelembe véve ezen
hazafiúi vállalatnak az egész Tisza-vidékre hasznos voltát, igen óhajtható, hogy
a társaság oly állapotba helyheztessék, miszerint működéseit kellő sikerrel foly
tathassa", ezért a kölcsönt megadandónak vélte. Ugyanakkor kifejtette, hogy
a kölcsön biztosítékaként felajánlott gőzhajó nem fedezi eléggé a kölcsönt,
mert a hajóval bármi történhet. Ezért azt javasolta, hogy 20—30 000 pengő
forintot kapjon a társaság, „és azt is csak különös biztos kezesség mellett", 5
százalékos kamattal. Kossuth december 5-én a pénzügyminisztériumhoz át
írva helyeselte Duschek véleményét, s utasította, hogy a „szokott óvatosság
megtartása mellett" fizessen ki 30 000 forintot a Társaságnak. Ugyanakkor
megjegyezte, hogy miután az OHB „apróbb hadi csajkák készítését határozta
el", ha a biztosítékul felajánlott gőzhajó ezek vontatására alkalmas, meg kel
lene kérdezni a Társaságot, nem akarja-e azt eladni az államnak, „mely eset
ben a folyamodás tárgya mellőzve lenne". A Társaság azonban nem rajongott
az ötletért, s inkább a kölcsön felvétele mellett döntött. Ám amikor a 30 000
forintot fel akarták venni, a pénzügyminisztérium azt követelte a választmány
tagjaitól, „hogy a kezességet minden ingó és ingatlan javainak lekötése mel
lett személyenként is magára vállalja". Andrássy erre december 12-én ismét
az OHB-hoz folyamodott azzal a kéréssel, hogy mentsék fel a választmány
tagjait az ilyen kezességtől. Az OHB azonban nem sietett foglalkozni az ügy
gyei, hanem december 27-én a folyamodványt azzal a hátirattal küldte vissza
Andrássynak, forduljon ebben az ügyben az országgyűléshez: „kimondván
egyszermind a ( . . . ) folyamodás hátára vezetett határozatában, miszerint ré
széről a társaság ügye azon pártolásra és támogatásra számolhat, melyet ily,
a honra nézve fontos vállalat megérdemel". Andrássy tehát december 27-én
vagy 28-án immár a képviselőháznak nyújtotta be a választmány folyamodá
sát. A képviselőház december 28-i ülésében úgy határozott, hogy „a kérvényi
bizottmány értekezvén e kérelem tárgyában előleg a közlekedési ügyek vite
lével megbízott kormánytaggal, adjon a ház elébe jelentést". A kérvényi vá
lasztmány aztán a december végi hadiesemények, majd az első debreceni hóna
pok nehézségei miatt csak áprilisban tárgyalta meg az ügyet, s április 15-én
előterjesztette véleményét. Ebben, arra hivatkozva, hogy a társaság Széchenyi
volt közlekedésügyi miniszter felszólítására csináltatta a gőzhajót; illetve, hogy
a vállalkozás célja nem „magán nyerekedés", s hogy a majdan befizetendő rész
letek kellőképpen biztosítják a kölcsön visszafizetését, „a kérelmi választmány
az esedező gőzhajózási társaság kérelmét igenis elfogadhatónak, és így teljesítendőnek véli és ajánlja". A képviselőház helybenhagyta a választmány vé
leményét. 15
15 Andrássyról Mezősy úgy tudta, hogy Zemplénbe ment. TL 1894. 31—32. o. (önéletrajzi levele
1893. márc.-ból). A Tisza-Gőzhajózási Társaság nov. 16-i hirdetménye: PH nov. 25., 28.; KH nov.
25., 30.; K, nov. 26., 27. Andrássy válasza: KH nov. 25.; PH nov. 26. (Hazai mozgalmak), Andrássy
első kérvénye az OHB-hoz a pénzügyminisztérium só- és pénztári elnöki iratai között volt, s ez
az iratanyag eltűnt. Tartalmára 1. OHB Iktatókönyvek 1848:3109. A pénzügyminisztérium válasza
OHB 1848:4398. Kossuth intézkedését 1. KLÖM XIII. 656. o. Andrássy következő beadványa szin
tén elveszett. Tartalmára 1. OHB Iktatókönyvek 1848:5331. Az országgyűléshez intézett beadványt
1. MOL N 70. Diéta Anni 1848—1849. Lad. XX22. Fase. 2. a N° 770. A képviselőház határozatát 1.
Beér—Csizmadia : 342. o. A kérvényi választmány véleményének fogalmazványát 1. MOL N 70.
Diéta Anni 1848—1849. Lad XX22. Fase. 5. a. N° 15. Eredetije a beadványon hátiratként; közli
Pap Dénes: A parlament Debrecenben 1849. Lipcse, 1870. II. k. 86—87. o.
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Andrássy november—decemberi tevékenységéről egyébként meglehetősen ke
veset tudunk. Zemplénben, tudomásunk szerint, nem járt. Amikor november
közepén-végén szóba került az Országos Honvédelmi Bizottmány olyan jellegű
átszervezése és kibővítése, hogy az immár rendes kormányként működjön,
Kossuth és Szemere erről szóló tárgyalásain az ország négy kerületében kine
vezendő nemzetőri főkapitányok között Andrássy neve is szóba került, mint
a tiszáninneni kerület lehetséges főkapitánya. „Tiszán innenre Andrássyn kívül
nem tudok embert — írta Kossuth november 30-án Beöthy Ödönnek — kivált
miután a kormányban legalább 6 protestáns lesz — s így a ker. főkapitányok
közt a többségnek katolikusnak kell lenni." Az átszervezés végül is nem va
lósult meg; így Andrássy főkapitányságából sem lett semmi.
November 23-án a képviselőház határozatot hozott arról, hogy az OHB vizs
gáltassa ki Kolozsvár november 16-i feladásának körülményeit. Egy hét múlva,
november 30-án az OHB levélben közölte Andrássyval, hogy „az erdélyi dolgok"
kivizsgálásával megbízott bizottság elnökévé őt kívánja megbízni, „önhöz két
követet mellékelvén". Kérték Andrássyt, hogy az ügy sürgőssége miatt „le
gyen szíves ezen futár vételével tüstént Pestre lejönni a további utasítás vé
tele végett". Aznap a Marczius Tizenötödike a bizottság megbízatásáról azt kö
zölte, hogy „átaljában a Királyhágón túli reakcionárius lázítók által gerjesz
tett katonai s oláh népfelkelés indítói ellen vizsgálatot s rögtöni ítéletet fog
tartani". A lap másnap közölte azt is, hogy Andrássy mellé Ágoston József
borsodi és Kund Vince somogyi képviselőket nevezték ki. A lap ugyanakkor
figyelmeztette a bizottság tagjait, „hogy működése azok ellen lesz irányozva,
kik minket teljes és tökéletes pártütőknek tartanak, valamint más részről mi
őket tartjuk ilyeneknek'". Ezért készüljenek el arra a „csiklandós alternatívára,
hogy vagy ők fogják a pártütőket agyonlövetni, vagy azok őket". Ezért lépje
nek fel teljes erővel.
A figyelmeztetés azonban kissé korainak bizonyult. Egyrészt Kund Vince
még november 30-án „némely magánügyei" elintézésére néhány napi szabad
ságot kért a képviselőháztól, amit másnap meg is kapott. Másrészt az Andrássynak Sátoraljaújhelyre küldött levelet december 2-án Kazinczy András alispán
a következő hátirattal küldte vissza: „ A tisztelt gróf távollétében általam bon
tatván fel, s miután eme hivatalos sorok tartalma itteni rendelkezést nem igé
nyelne, ismét lepecsételve az általadó futárnak kézbesíttetett". A levelet az
tán az OHB ad acta tette, s amikor a képviselőház december 9-én arról érdek
lődött, megtörténtek-e a kellő lépések Kolozsvár feladása körülményeinek ki
vizsgálására, Patay József OHB-tag azt válaszolta, hogy „a fennforgó akadá
lyok elhárítása után ez ügy halasztást szenvedni nem fog"; amiben aztán a
Ház meg is nyugodott. 16
Alig egy hónap múlva az OHB egy újabb vizsgálattal bízta meg Andrássyt.
1848. december 9-én ugyanis a es. kir. seregek összpontosított támadásának
részeként Schlik cs. kir. altábornagy kb. 8000 főnyi hadtestével betört a Fel
ié Az OHB kormánnyá alakulásáról 1. KLÖM XXIII. 504., 509., 594. o. (az idézet ez utóbbi
helyről). Megjegyzendő, hogy Kossuth egy kiadatlan kombinációjában Andrássy helyett gróf
Vay Lajos szerepel. KLI 473/f. A képviselőház nov. 23-i határozatát 1. Beér—Csizmadia : 311. o.
Az OHB Andrássyhoz intézett levelét 1. OHB 1848:4093 ; közli a fogalmazvány alapján KLÖM
XIII. 609. o. Az ad acta tételre 1. OHB Iktatókönyvek, 1848:4093. A MT tudósításait 1. nov. 30. és
dec. 1.; az elsőt közli Kéry: 663. o. Kund Vince kérvényét 1. MOL N 70. Diéta anni 1848—49. Lad.
XX22. Fase. 2. A N° 695/c. és Beér—Csizmadia : 314. o. Patay dec. 9-i nyilatkozatát 1. uo. 329.
A vizsgálat elmaradására 1. még KLÖM XIV. (Sajtó alá rendezte Barta István) Bp., 1953. 506. o.
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vidékre. December 11-én Kassa mellett, Budamérnél vereséget mért Pulszky
Sándor ezredes csapataira. Néhány napig úgy látszott, hogy akadálytalanul bir
tokba veszi az országrészt; azonban Schlik csupán merész hadvezér volt, de
nem volt vakmerő. Ezért szép lassan elkezdte pacifikálni a felvidéki megyé
ket, s ennek köszönhetően az OHB-nak, és főleg két tagjának, Szemere Berta
lan felső-magyarországi teljhatalmú országos biztosnak és Mészáros Lázár had
ügyminiszternek sikerült elegendő haderőt összegyűjteni ahhoz, hogy Schlik
ne merészkedjen jóval Kassán túl.
Schlik, pacifikálási kísérletének részeként, az egyes törvényhatóságokat marciális felszólításokkal és a es. kir. fővezér, Windisch-Grätz herceg, meg az új
uralkodó Ferenc József császár proklamációival igyekezett minél kisebb „be
fektetéssel" a saját hűségére vonni. December 15-én több ilyen kiáltvány kísé
retében egy dörgedelmes levelet küldött Zemplén megye közönségének is azzal,
hogy ha nem engedelmeskednek a bennük foglaltaknak, haditörvényszék elé
kerülnek. A levél december 17-én érkezett meg Sátoraljaújhelyre. Kazinczy
András alispán megkérdezte az éppen ott tartózkodó Boronkay Albert kor
mánybiztost, hogy mit tegyenek a levéllel. Boronkay úgy vélte, hogy mivel az
a megyének szól, a bizottmánynak kell döntenie a kérdésben. Majd — állító
lag — arra hivatkozva, hogy Schlik közeledése miatt ő, mint kormánybiztos
van a legnagyobb veszélyben, elhagyta a megyeszékhelyt és Miskolc felé vette
útját Aznap Szerencsről még írt egy levelet Kazinczynak, amelyben kifejtette,
hiszi, hogy „a bizottmányban lesz annyi energia, hogy férfiasan fogtok fel
lépni". Egyben megküldte Szemere egy aznap hozzá írott levelét is azzal, „hogy
a Schlik rendelete ezáltal a bizottmány előtt paralizáltassék".
Kazinczy másnapra valóban összehívta a megyei bizottmány ülését. Előtte
azonban szűkebb körű tanácskozmányt tartott, ahol — előterjesztve Boronkay
levelét, Schlik rendeletét — megkérdezte a megyei „intelligenciát", mitévők
legyenek. Mivel senki sem szólt semmit, Kazinczy állítólag azt javasolta, Schlik
levelét olvassák fel a bizottmány előtt, de a proklamációkat ne; a felolvasás
után pedig mindjárt javasolják, hogy halasszák el a tárgyalást a következő
bizottmányi ülésre, hátha addig megjavul a hadihelyzet és akkor a benne fog
laltak elvetése „az egész megyei közönség eggyé olvadott akaratának dicső
séges kifolyása legyen". A bizottmány ülésében, amelyen végül is csak a sá
toraljaújhelyi és környéki képviselők voltak ott, Kazinczy közölte a levél meg
érkezését, majd Lehoczky László főjegyző felolvasta Schlik levelét. Miután
többen, arra hivatkozva, hogy nem mindenki tud németül, kérték annak ma
gyarra fordítását, Lehoczky „megmagyarázta" azt. Nem egészen világos, hogy
a csatolványokat is felolvasta-e. A bizottmányi ülésen két álláspont alakult
ki; az egyik szerint a megyének semmi köze az egészhez, s a levelet csatolmá
nyaival együtt fel kell küldeni az OHB-hoz, megtárgyalni pedig, mint törvény
telent, nem szabad. A másik álláspont szerint el kell halasztani a határozatot;
ennek előterjesztésénél Kazinczy hivatkozott előző nap Boronkayval folytatott
beszélgetésére. Végül a bizottmány ülése úgy határozott, hogy Schlik levele,
amely formájára és tartalmára nézve is rendkívüli, „a kisebb számban lévő
bizottmányi tagokból álló gyűlésbe" nem tárgyalható; ezért december 23-ára
újabb ülést hívnak össze, s meghagyják a szolgabíráknak, hogy „mindegyik,
a kerületében lakó bizottmányi tagokkal annak határnapját tudassa, valamint
minden tisztviselők és valamennyi szolgabírák is abban, mint különben is bi
zottmányi tagok, személyesen megjelenni kötelességüknek ismerjék".
— 31 —

A megyei vezetés szándéka nem ítélhető meg egyértelműen; úgy tűnik, ki
akarták várni, merre dől el a hadiszerencse. Ha a magyar sereg megszilárdítja
helyzetét, december 23-án kimondhatták volna a levél elvetését; ha Schlik győz,
a megye egész vezetősége nevében nyilváníthatják hódolatukat. A szándék
azonban nem valósulhatott meg. Kazinczy és Lehoczky ugyanis jelentette a
bizottmányi határozatot Szemerének, aki erre december 21-én Boronkayt ki
küldte Sátoraljaújhelyre, s felfüggesztette a megyei bizottmányt. Majd az el
járásuk igazolására Miskolcon megjelent Kazinczyt és Lehoczkyt meg sem hall
gatta, hanem Pestre küldte őket az OHB-hoz. Az OHB-hoz írott december 23-i
jelentésében eljárását azzal igazolta, hogy 1. bár csak 28 bizottmányi tag volt
jelen az ülésen, a terem tömve volt, s mintegy 300 volt a résztvevők száma.
Tehát a bizottmányi ülés színe alatt népgyűlésen tárgyalták meg Schlik leve
lét. 2. A jegyzőkönyv megyeszerte köröztetett példányában ,,a Schlik fenyegető
rendelete tartalmas kivonatban áll". 3. A következő bizottmányi ülésre a ta
gokat név szerint idézték meg, „mi rettegtető".
Mindezek által a Schlik-féle rendeletnek „oly terjedelmű tudás szereztetett,
milyennél nagyobbat kigondolni se lehete". Szemere példaadást sürgetett az
OHB-tól. .
A fővárosba érkező Kazinczy és Lehoczky december 26-án szintén benyúj
tották igazolásukat az OHB-nak, és ők is vizsgálatot kértek. A vizsgálatot az
ügyben Boronkay már december 27-én Sátoraljaújhelyen megkezdte, de az
OHB a részletes nyomozást december 28-án szintén elrendelte, s annak lefoly
tatásával Andrássyt bízta meg.' 7
A kevéske forrásból azonban úgy tűnik, hogy Andrássy nem sietett az el
utazással. Saját elbeszéléséből tudjuk, hogy (valószínűleg december végén) fi
gyelmeztette a fővárosba november végén visszatért Batthyányt, „hogy ha az
osztrákok győznek, haragjok leginkább őellene fog fordulni". Ez a kijelentés
ugyan némileg emlékeztet Perényi Zsigmond 1848. december 31-én az ország
gyűlés ülésében elhangzott egyik felszólalására, de ettől még elképzelhető,
hogy Andrássy is figyelmeztette Batthyányt. Az országgyűlés aznapi ülése el
határozta, hogy az OHB-val együtt átteszi székhelyét Debrecenbe. Andrássy
azonban állítólag még Pesten maradt. Annyit bizonyosan tudunk: január 8-án
Pesten elterjedt az a hír, hogy Andrássyt Batthyányval, Deákkal és Károlyi
Istvánnal együtt elfogták volna.18
Ezután közel másfél hónapig Andrássyról még kétes hitelességű adatunk
sincs. Amikor a Zemplén megyei bizottmány január 18-i ülésén felolvasták Bo17 A zempléni bizottmány ügyét az Andrássy által lefolytatott vizsgálat iratanyaga alapján
ismertetjük. OHB 1849:3865. Itt található Boronkay dec. 17-i levelének, a dec. 18-i bizottmányi
ülés jegyzőkönyvének, továbbá Kazinczy és Lehoczky OHB-hoz intézett beadványának másolata
is. A Boronkai által megindított vizsgálatra 1. az iratanyagban található három, december 27-i
tanúvallomást. Szemere dec. 21-i jelentését OHB 1848:6609. sz. alatt iktatták, de elveszett. Dec.
23-i jelentésének másolatát 1. OHB 1849:5337. Dec. 26-i jelentését 1. uo. 1848:6782. Mindkettőt közli
Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. — Okmánytár. (Sajtó alá rendezte és a bevezető ta
nulmányt írta Hermann Róbert és Pelyach István. A fordításokat készítette Kurucz György)
Bp., 1990. 294—295. és 301—302. o. — Az OHB ezután határozott az ügy kivizsgálásáról, 1. a fogal
mazványt uo. Az ügyről megemlékezett a sajtó is; 1. pl. KH dec. 28.; PH dec. 31.; Jövő dec. 28.
18 Andrássy figyelmeztetése Batthyánynak: Marczali Henrik: A legújabb kor története
1825—1880. Bp., 1892. 731. o. (a továbbiakban: Marczali: 1892); szóbeli közléseire Marczalinak uo.
271. o. és uő.: Emlékeim. Nyugat, 1929. II. k. 362—364. o. Perényi felszólalása: KLÖM XIII.
950—951. o. Andrássy állítólagos Pesten maradására 1. Képes Folyóirat, 1890. I. k. 266—267. o. :
Szőts: 22—24. o. és Tóth Béla: III. k. 176—177. o. A Pesten elterjedt hírre 1. Mátray Gábor: Töre
dék jegyezmények Magyarország történetéből. (S. a. r. Fülep Katalin) Bp., 1989. 63. o.
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ronkay kormánybiztos levelét arról, hogy Szemere rendeletére új bizottmányt
alakít, s a megyei közönség azon aggodalmát, hogy ezáltal a nevezetes ülésen
jelen sem lévőket is sújtják; majd azt a kérést, hogy Szemere mielőbb vizsgál
tassa ki az ügyet és állítsa vissza a bizottmányt, az elnöklő másodalispán a kí
vánságot idő előttinek nyilvánította. Arra hivatkozott, hogy „köztudomás sze
rint az egésznek megvizsgálása a megyei főispánra lévén a Honvédelmi Bizott
mány által utasítva; amennyibe azonban a kiküldött főispán mikori működhetése jelen körülmények között bizonytalan lenne, ily felfüggesztés pedig so
kaknál visszahúzódásra szolgáltatnék okot"; ezért inkább Boronkayt kell meg
kérni, hogy mielőbb tisztázza a bizottmányt. Amikor pedig Szemere január
19-én Kossuthnak írott levelében amiatt elégedetlenkedett, hogy Kazinczy és
Lehoczky állítólag hazatértek, s mivel egyszerű hazaeresztésük őt kompromit
tálja, értesítést kért a vizsgálat eredményéről; Kossuth így válaszolt: „A zemp
léni volt alispán és főjegyző invesztigáció alatt maradva, hazautaztak; de nem
felmentve. Invesztigáltatnd kell, mert ők minden hibát Boronkay biztosra há
rítottak. Andrássy főispán volt kiküldve december utolsó napjaiban az invesztigációra; de nem tudjuk hová lett. Ha egy hét alatt helyt nem áll, más bízatik
meg, s az invesztigáció nyomán a vádlottak haditörvényszék elibe állíttatnak."
Andrássy ezek szerint nem volt Debrecenben sem, s ezt erősíti meg az is, hogy
az ott tartózkodó felsőházi tagokról január 24-én készített kimutatásban sem
szerepel a neve. Nem valószínű, hogy a fővárosban maradt volna; már csak
azért sem, mert a konzervatív magyar arisztokraták nem mulasztották el fel
hívni a es. kir. hatóságok figyelmét Andrássyra sem; Majláth János gróf de
cember 12-én Schwarzenberg miniszterelnöknek benyújtott előterjesztésében
Andrássyt a kormány legnagyobb ellenségei közé sorolta testvérével, Aladár
ral együtt. Január 17-én pedig Jósika Samu báró hívta fel rá Windisch-Grätz
figyelmét azzal, hogy Batthyányval, Károlyi Istvánnal és Szapáry Antallal
együtt ő sem maradhat büntetlen.
Andrássy hollétét csak találgathatjuk. Elképzelhető, hogy velejtei, vagy terebesi kastélyában tartózkodott; ezek ugyanis félúton feküdtek a Schlik által
megszállt Kassa és a magyar csapatok által tartott Tisza-vonal között, s And
rássy alkatától nem volt idegen az ilyen veszélyes helyzetek vállalása.
Az első megbízható adatok hollétéről 1849 februárjából valók. Schlik sere
gei ekkor már elhagyták Zemplént, s a megye ismét a magyar hatóságok elle
nőrzése alá került. Andrássy február 17-én megjelent Sátoraljaújhelyen, s vég
re megkezdte a bizottmány ügyében a vizsgálatot. Február 19-én felvette feb
ruár havi nemzetőr őrnagyi fizetését is. Elhatározásába belejátszhatott a had
ügyminisztérium február 16-án kiadott rendelete is, amely felszólította mind
azon nemzetőrtiszteket, akik „az ellenséges invázió miatt a kirendelt megyében
vagy városban" hivatásukat nem teljesíthetik, hogy jelentsék tartózkodási he
lyüket a minisztériumnak, „mert az állodalom további szolgálatát igénybe ven
ni a k a r j a . . . " — s Andrássy bizonyára ragaszkodott a rangjához annyira, hogy
ezek után megjelenjen Zemplénben.
Andrássy meglehetősen féloldalas alapossággal vizsgálta ki az ügyet. Ren
delkezésére állt Boronkay december 17-i levele, a bizottmány másnapi hatá
rozata, Kazinczy és Lehoczky december 26-i beadványa az OHB-hoz és a bi
zottmány január 18-i ülésének jegyzőkönyve. Emellett 16 személytől kapott
írásbeli vallomást; közülük hárman a már egyszer Boronkaynak beadott ta— 33 —

núskodásukat másolták le. A 16 személy fele ott volt az előzetes tanácskozmányon is. A beadott vallomásokból jól kivehető volt az a tendencia, hogy a részt
vevők a felelősséget minél nagyobb mértékben Boronkay nyakába akarták varr
ni a határozatért. Az utolsó vallomást február 26-áról keltezték; Andrássy ezek
után az egész vizsgálati anyagot március 6-án adta be az OHB-hoz. Jelentésé
ben különválasztotta a bizottmány, illetve Kazinczy és Lehoczky ügyét. A bi
zottmányról úgy vélte, hogy noha az „nem bírt is elég elhatározottsággal" ah
hoz, hogy „egyszerűen visszavetette volna Schlik törvénytelen rendeleteit",
amit az akkori helyzet némileg magyaráz, mégsem akarta elfogadni Schlik ren
deletét, s a halasztás csupán azt a célt szolgálta, hogy addig Szemerétől vagy
Boronkaytól rendelet, vagy legalább biztos hír érkezzen. Ha ugyanis a bizott
mány el akarta volna fogadni Schlik rendeletét, ezt abban az időben minden
kockázat nélkül megtehette volna. Ezért javasolta a bizottmány visszahelye
zését, mondván, hogy egy új bizottmányban „többnyire azon tagok ülnek, ki
ket illetne a felelősség, ha a bizottmány hibázott volna".
Kazinczyról szólva úgy vélte, hogy az alispán magatartását nagyobbrészt
Boronkay kijelentései magyarázták, bár Boronkay szándéka szerinte is az volt,
hogy a bizottmány ne fogadja el Schlik rendeletét. Igaz, hogy Kazinczy „el
járásába több elhatározottság lett volna óhajtható", ám az alispán eddigi fel
függesztésével levezekelte vétkét; s ezért őt is vissza kellene helyezni méltó
ságába. Lehoczkyról úgy vélte, hogy a rendelet megmagyarázásával bűnt nem
követett el, s ezért őt is vissza kell helyezni.
Az OHB szintén nem nagyon sietett az intézkedéssel. A vizsgálat anyagát csak
március 28-án küldte meg Szemerének véleményezés végett; akkor, amikor
Andrássy március 26-án egy újabb levélben kérte az OHB-t, hogy mielőbb kö
zölje vele határozatát az ügyben. Andrássy arra hivatkozott, hogy a Boronkay
által alkotott új bizottmány a megyében nem bír elég tekintéllyel; másrészt
a megyei másodalispán, Szőgyén Imre „különféle tekinteteknél fogva nem al
kalmatos hivatalának jelen körülmények közti tökéletes betöltésére" és lemon
dani készül. Ügy vélte, „e megyében erélyes és jó adminisztráció csak úgy leend
lehetséges, ha a t. Honvédelmi Bizottmány előbbi felterjesztésemhez képest
és mentől előbb intézkedend .. ."
Még mielőtt Szemere válasza megérkezett volna, április 2-án és 3-án Andrássy
újabb megyei bizottmányi ülést hívott össze. A csonka, mindössze 33 tagból
álló bizottmány ülése előtti napon és 2-án délig Andrássy is szűkebb tanácskozmányt tartott, „ugyanazért úgy ment minden, amint eleve kiterveztetett". A
bizottmánynak határoznia kellett a csatatérről hazatért tisztviselők, illetve a
leváltott bizottmány ügyében. Andrássy bevezető szavai után a bizottmány
egyik beavatott tagja arra hivatkozva, hogy a leváltott bizottmány helyette
sítésénél nem lehet a törvény értelmében eljárni, javasolta, kérjék fel az OHB-t
a régi bizottmány visszaállítására, mint amely valóban a megye közönségét
képviseli. Amíg ez megtörténik, bízzák meg a főispánt, hogy néhány, mellé ki
nevezendő bizottmányi taggal egyetértve, töltse be a megürült hivatalokat.
A határozat nagyvonalúan átsiklott a megye 1848. augusztus 21—23-i határo
zatain, amely szerint a hivatalok betöltésénél a harctéren szolgáltakat elsőbb
ség illeti. A bizottmány aztán ebben az értelemben írt fel az OHB-nak, kiegé
szítve azzal, hogy Kazinczy és Lehoczky ügyében mielőbb határozzon.
Közben Szemere is megkapta az Andrássy által lefolytatott vizsgálat anya
gát, s április 5-én hosszú levélben indokolta meg, hogy miért ragaszkodik Ka— 34 —

zinczy és Lehoczky elmozdításához. Rámutatott, hogy a tanúvallomások erősen
Boronkay ellen irányulnak; hogy a kihallgatottak mind a bizottmány tagjai,
tehát bűnrészesek; hogy az általános félelemmel mindenkit ki lehetne men
teni, aki Pesten „az ottani hatalom zsámolyánál esdekel". Határozatát azzal in
dokolta, hogy Schlik levelét nem lett volna szabad felbontani, tárgyalás alá bo
csátani, még „pipaszó közti diskurzusra" sem. Ügy vélte, túl sokan voltak ah
hoz a bizottmány ülésén, túl tartalmas volt Schlik levelének kivonata a jegy
zőkönyvben, és túl rövid a következő ülésig a terminus ahhoz, hogy itt egyszerű
véletlenről lehessen beszélni. „Az alispán sokkal okosabb, semhogy e finom
fogást öntudatlanul vette volna. Ismeri őt Zemplén a múltból, hol éveken ke
resztül zsarnokilag tartotta a szép megyét a Majláth és Apponyi markában."
Ügy vélte, Kazinczyék és a bizottmány felfüggesztésével decemberben FelsőMagyarország kormányozhatóságát őrizte meg, biztosítva a megyék lojalitá
sát. Továbbra is úgy vélte, Kazinczyt és Lehoczkyt el kell mozdítani; a bizott
mányt viszont vissza lehet állítani, de előtte ,,a bizottmányi tagokat érintenem
szükséges leend".
Az OHB ezúttal már gyorsabban intézkedett. Április 8-án mind Zemplén me
gye közönségét, mind Andrássyt értesítette arról, hogy „azon okokat, melyek
felső-magyarországi t. h. biztos Szemere Bertalant Kazinczy András első alispány és Lehoczky László főjegyzőnek hivatalaiktóli elmozdítására vezérlették, az e részbeni végrehajtott vizsgálat nyomán főispány úr által felterjesz
tett adatok el nem enyésztetvén — az elmozdítás az Orsz. Honvédelmi Bizott
mány részéről helyeseltetik. — Nem akarván pedig a Honv. Bizottmány a me
gye jogait legkevésbé is csonkítani, intézkedjék főispány úr, hogy az ekképp
megüresedett hivatalok az 1848-ki törvény értelmében betöltessenek". A Zemp
lén megyének szóló rendeletet másolatban megküldték Szemerének is azzal,
hogy a bizottmány visszaállítása ügyében „szíveskedjék orsz. biztos úr f. h.
5-kéről kelt véleményével összehangzólag intézkedni". 19
Andrássyt ez a levél már ismét a harctéren érte. Vukovics Sebő emlékirata
szerint 1849. április 6-án Kókán, az isaszegi ütközet idején csatlakozott a fel
dunai hadsereg táborához. Egy honvédszázados, Parnói Molnár István szerint
az ütközetben mindjárt egy huszárbravúrt is elkövetett. A III. hadtest lovas
ságának két osztálya a völgyben két ellenséges üteg tüzébe került. Damjanich,
a hadtest parancsnoka kijelentette, hogy ki kellene őket vezetni ebből a veszé
lyes helyzetből. A parancs megvitelét Andrássy vállalta magára. A futárt út
közben a két üteg egyike lőni kezdte, de eredmény nélkül. Andrássy átadta a
parancsot, majd, hogy a huszárokról az ágyútüzet elvonja, lépésben indult
vissza a törzs felé. A kb. negyedóráig tartó, emberpróbáló bravúrhoz Damjanich
19 Zemplén megye 1849. jan. 18-i bizottmányi ülésjegyzőkönyvének másolatát 1. OHB 1849:3865.
Szemere jan. 19-i levelét Kossuthnak 1. Szemere: 342—345. o. és Steier Lajos: Az 1849-i trónfosztás
előzményei és következményei. Bp., é. n. 36. o. Kossuth jan. 21-i válaszát 1. uo. 40. o. és KLÖM
XIV. 181. o. A jan. 24-i kimutatás: Beér—Csizmadia : 24. o. Mailáth Andrássyról: Steier Lajos:
A tót nemzetiségi kérdés . . . II. k. 242. o. és Daniel Râpant: Slovenské povstanie roku 1848—49. III/2.
k. Bratislava, 1954. 291. o. Jósika beadványa: Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztrokrácia
ellenforradalmi szerepe 1848—49-ben. I. k. Bp., 1981. 398. o. A vizsgálat megindítására 1. OHB
1849:3865. A nemzetőr őrnagyi fizetés felvétele: MOL H 105. Farkassányi Sámuel kormánybiztos
iratai. 4. d. 669—680. f. A 7. hadmegye pénztári naplója, 1849. febr. 394. sz. Mészáros febr. 16-i
rendeletét 1. K, 1849. febr. 18. Andrássy márc. 6-i jelentését és az OHB intézkedését 1. OHB
1849:3865. Andrássy márc. 26-i levelét 1. uo. 1849:4093. Az ápr. 2-i bizottmányi ülésre 1. uo.
1849:5256. ; K, ápr. 14. ; Dongó—Gyárfás : Olaszliszka . . . AZT 1903. 315. o. Szemere válaszát 1. OHB
1849:5337., közli Szemere 449—451. o. Az OHB válaszát 1. uo., a Zemplénnek írott választ közli
KLÖM XIV. 849—850. 0.
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melegen gratulált Andrássynak. A történet hihetőnek látszik, csupán az a baj,
hogy adataink szerint Molnár István ekkor a VII. hadtestben szolgált, amely
akkor éppen Aszód és Gödöllő között állott. Emellett a bravúrt nem említi sem
Damjanich hadi jelentése, sem Görgeié. Ennek persze az is lehet a magyarázata,
hogy a huszárság visszavonulása Görgei szándéka ellenére történt, aki a II. had
test zavartalan kibontakozásának fedezésére éppen a III. hadtest lovasságával
kívánt operálni.
A tavaszi hadjárat hátralevő időszakában keveset tudunk Andrássyról. Gör
gei parancsőrtisztjei közé sorolta, sőt, állítólag „nagyon haszonvehető tisztnek"
nevezte. Tudjuk Andrássyról, hogy ott volt Isaszeg után Nagysallónál, majd a
győztes sereggel együtt vonult be Komáromba. Nem szakította meg egészen
kapcsolatát Zemplén megyével sem. A megye április 16-án tartott bizottmányi
ülésén olvasták fel Andrássy levelét arról, hogyan töltötte be a mellé kineve
zett választmánnyal történt értekezés után a mintegy harminc megüresült hi
vatalt. A levél némileg szabálytalan volt, mert ha már a másik három taggal
egyetértve tette meg a kinevezéseket, „akkor alá kellett volna írni ezen kine
vezést a többi megbízottaknak is; most azonban nem szólt senki, mert közbizo
dalom függ a hazafi főispán jellemén". Egyébként ezen az ülésen olvasták fel
Szemere azon levelét is, amelyben visszahelyezte az előző bizottmányt állásá
ba; ill. az OHB határozatát Kazinczy és Lehoczky elmozdításáról.
A Komáromba érkező, és a várat az ostromzártól a Duna jobbpartján is fel
szabadító hadsereg vezetése április 29-én döntött a további hadmüveletekről.
A hadsereg lőszerhiánya és a kormányzat kívánsága miatt a haditanács úgy
határozott, hogy további erősítések érkezéséig Budát felszabadítja az ottani
es. kir. várőrségtől. Ekkor döntöttek arról is, hogy a közben hadügyminiszter
nek felkért Görgeit ideiglenesen Klapka tábornok helyettesíti a minisztérium
ban. Valószínűleg Andrássy is Klapkával együtt hagyta el a tábort, s utazott
vele a fővároson keresztül Debrecenbe. Május 1-én ugyanis Pesten találkozott
Jászay Pállal, Batthyány volt titkárával, s beszámolt neki a komáromi viszo
nyokról, így „a Maok és társai felakasztására vonatkozó hírt valótlannak nyil
vánította. Mack be van ugyan fogva, éretlen beszédei miatt, de az árulás eddig
reá nem sült" — mondta. Nem lehet azonban tudni, hogy ezután ő is Debrecen
be utazott-e Klapkával, vagy pedig hazatért Zemplénbe. Május 14-én ugyanis
már Sátoraljaújhelyen volt, ahol a másnapi bizottmányi ülés előtt tanácskozmányt tartott. A másnapi tisztújításra jelöltek mindegyikét felírta, s ezúttal
a már visszaszállított bizottmány tagjaival együtt töltötte be a hivatalokat, sőt,
„még a jegyzők választását is a bizottmánynak engedé, mi iránt annyiszor
bővíték a néhai karok és rendek a gravamenek vastag jegyzőkönyvét hasz
talan". 20

20 Vukovics Sebő Andrássyról: Visszaemlékezései 1849-re. (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1982.
66. o. (A 49. oldalon Andrássy Aladárt említi, de ez utóbbi megjegyzésből úgy tűnik, hogy ott
is Gyuláról van szó). Az isaszegi állítólagos hőstett: Parnói Molnár István: Emlékezés Andrássy
Gyula grófról. AZT 1906. 181—182. o. és uő.: Huszárbravúr. Zemplén, 1890. márc. 16.; ennek
alapján Szőts: 24—26. o. A történet vélhető körülményeire 1. Görgey Artúr: Eletem és működé
sem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1988. I. k. 458—459.,
461—462. o. Parnói Molnárra 1. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 420. o. Nagysallóra 1. Vukovics: i. h. Görgei kijelentésére, utánkereshetetlen hivatkozással: Wertheimer: I.
k. 21. o. Zemplén megye ápr. 16-i bizottmányi ülésére 1. K, ápr. 26. Andrássy Pesten: Hentaller
Lajos: Vérrózsák. Bp., 1906. I. k. 199. o. (Jászay Pál naplója). Arra, hogy május 7-én nem volt
Zemplénben, mutat, hogy a megye hódolati nyilatkozatát Boronkay elnökletével fogadta el a
bizottmány. K, máj. 15. A május 14-i bizottmányi ülésre 1. uo. jún. 7.

— 36 —

À konstantinápolyi

küldetés

Andrássy nem sokkal ezután ismét Debrecenben volt. Érkezése kapóra jött
mind Kossuthnak, mind az új kormány külügyminiszterének, gróf Batthyány
Kázmérnak. Egyrészt egyre biztosabb hírek érkeztek a készülő orosz interven
cióról, másrészt egy némileg ehhez kapcsolódó hír kavarta fel a kedélyeket.
Május 19-én megérkezett Bem altábornagy levele arról, hogy Orsován át ismét
Havasalföldre űzte ki Puchner seregét. Mivel ez egy ízben már megtörtént, és
a török hatóságok nem fegyverezték le az oda menekülő es. kir. katonaságot,
az aznapi minisztertanács határozatot hozott arról, hogy a benemavatkozás
elvének jegyében ki kell jelenteni a bukaresti angol, francia és más konzulátu
soknak, a bukaresti, orsovai és belgrádi török megbízottaknak, illetve pasák
nak, a szerb uralkodóknak és miniszterelnököknek, hogy Magyarország „vala
mint eddig, úgy ezentúl is kész a szomszéd hatalmakkal és nemzetekkel barát
ságos viszonyok fenntartására, kész a szomszéd határszélek respektálására"
Éppen ezért viszont Magyarország is elvárja „miszerint vitéz seregeink által
másodízben kiűzött s Oláhországba menekült osztrák seregeknek a »non
intervention« elvénél s a nép jog tiszteletben! tartásánál fogva mielőbbi lefegyvereztetésök után, fegyvereik hozzánk küldessenek, s nekik a szomszéd or
szágok és tartományokban Magyarország elleni hadkészületekre a járás, kelés
s táborozás és felfegyverzés szigorúan tiltassék el". A minisztertanács azonban
nem elégedett meg ezzel a korlátozott körű akcióval, hanem elhatározta, hogy
egy jegyzéket juttat el Palmerston angol külügyminiszterhez is; illetve hogy
ebben az ügyben a Portánál is közbenjár és Isztambulba is követet küld.
Kossuth erre a feladatra Andrássyt szemelte ki. Jó fellépése, nyelvismerete,
grófi rangja és merészsége egyaránt alkalmassá tették Andrássyt erre a kül
detésre. Remény szerint ugyan volt már két magyar küldött Konstantinápoly
ban; egyiküket, báró Splény Lajost azonban nem Kossuth, hanem a párizsi
magyar megbízott, Teleki László küldte ki ideiglenes jelleggel a török fővá
rosba, s róla általában nem a legjobb vélemény uralkodott a vezető körökben;
a másik, Francis William Browne, Teleki által kinevezett őrnagy, éppen ezen
a napon érkezett Konstantinápolyba. Browne azonban egyrészt nem volt ma
gyar állampolgár, másrészt kiküldésére még merőben más körülmények között
került sor.
Andrássy kiküldésével kapcsolatban Kossuthnak csak egy aggálya volt:
Andrássy is csak őrnagy volt. Klapka helyettes hadügyminiszter erre közölte
Kossuthtal, hogy ezen könnyen lehet segíteni. Valószínűleg már aznap meg
született Andrássy számfeletti huszárezredesi kinevezése az 5. (Radetzky)
huszárezrednél, amelyet bízvást lehetett volna diplomáciai huszárezrednek
nevezni; itt volt ugyanis címzetes ezredes a kormány reménybeli bukaresti
megbízottja, Beöthy Ödön is; az ezred pedig, Itáliában szolgálván, szintén
„külszolgálatot" teljesített.
Andrássy titkárává Kiss Lászlót, 1848-ban a konstantinápolyi magyar koló
nia vezetőjét, a Pesti Hírlap és a Marczius Tizenötödike levelezőjét nevezték
ki. Valószínűleg együtt utaztak a fővárosba, ahol Andrássy még különböző
ügyeket akart elintézni. Egyrészt jelentkezett Görgeinél a főhadiszálláson, s
közölte a fővezérrel és hadügyminiszterrel, hogy Konstantinápolyba küldték
diplomáciai megbízatással. Találkozójukról két különböző, egyformán igazol
hatatlan verzió maradt fenn. Az egyik szerint a meglehetősen puritán megjele— 37 —

nésű Görgei „finom mosollyal" (vagy „bizonyos gúnyos derültséggel") fogadta
az ezredesi díszegyenruhában pompázó Andrássy bejelentését arról, hogy
Kossuth milyen megbízással küldte őt Konstantinápolyba. Andrássy ezután
az egyik verzió szerint megkérdezte a tábornokot, hogyan vélekedik e meg
bízatásról. Mire Görgei a rá jellemző kihegyezett iróniával válaszolta: „Tudja
mit, kedves barátom? Legjobb lesz, ha és megverem a császáriakat, Kossuth
kibékül velük, ö n pedig — itthon marad és leveti a díszruhát. Díszruhával nem
mentjük meg a hazát". A másik verzió szerint Andrássy megkérdezte Görgeit,
„nem volna-e részére semmi parancsa?" Erre Görgei röviden így felelt: „Ne
kem nincs más feladatom, mint itten harcolni. Semmi keresni valóm sincs
sem Konstantinápolyban, sem bárhol másutt a külföldön. Egyáltalában nem
értem, mit segíthet rajtunk Konstantinápoly?" (Egy ezzel rokon variáció sze
rint Görgei azt mondta volna. „Mit keres ö n Kontantinápolyban? — Nincs
nekünk ott semmi dolgunk. — Annál több dolgunk van itthon"). Akárhogy is
történt, Andrássy nem felejtette el Görgeinek ezt a nem túl szívélyes fogad
tatást.
Az ifjú ezredes állítólag részt vett Buda ostromában, „hol egy fáradt osztrák
golyó érte mellét", ennek azonban semmi nyoma a forrásokban. Reiner Berta
lan, Kiss László állítólagos naplójegyzeteit (valószínűleg inkább emlékiratát)
felhasználva azt állítja, hogy Andrássy május 22-én hagyta el a fővárost, és
utazott vissza Debrecenbe. Ennek azonban ellene szól az, hogy a Tisza-Gőzhajózási Társaság választmánya Pesten 1849. május 25-én újabb hirdetményt
tett közzé; ebben egyrészt közölte, hogy a Debreczen nevű gőzhajó szeren
csésen átkelt a Vaskapun; másrészt ismét felhívta a részvényeseket hátralékaik
befizetésére. Mivel a társaság elnöke, Károlyi Lajos gróf ekkor magyar körö
zés alatt állott, valószínűnek látszik, hogy a választmány az említett hirdet
ményt Andrássy elnökletével tette közzé.
A fővárosból Andrássy valószínűleg május 26-án távozott, majd a Pest—Szol
nok vasútvonal igénybevételével visszatért Debrecenbe, ahol további három
napot időzött. Itt vette át az utasításokat és a megbízólevelet Kossuthtól és
Batthyány Kázmér külügyminisztertől. Duschek pénzügyminiszter 3000 ara
nyat adott át Andrássynak útiköltségre és a konstantinápolyi tartózkodás szük
ségeire. Andrássy Debrecenben találkozott Nicolae Balcescuval, az 1848-as
havasalföldi román forradalom egyik vezetőjével, aki azért utazott Magyar
országra, hogy közbenjárjon a magyar-román kibékülés ügyében. Andrássy
annyira megnyerte Balcescu bizalmát, hogy a román politikus Ion Ghicanak
szóló levelét is rábízta. (Ghica ekkor Konstantinápolyban tartózkodott). Batt
hyány Kázmér is Andrássyra bízott egy Ghicanak szóló levelet, s szintén And
rássy útján írt a Konstantinápolyban tartózkodó lengyel ügynöknek, Mihail
Czajka Czajkowski grófnak is. Maga Balcescu is arra biztatta Batthyányt, hogy
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Andrassy mindenképpen igyekezzen jóban lenni a konstantinápolyi lengyel és
román ügynökökkel. 21
Andrassy május 29-én hagyta el Debrecent, majd Kőrösladányon át Szeged
re utazott. Innen a Bem nevét viselő hajón utazott Törökkanizsáig, majd onnan
kocsin folytatta útját Pancsováig. Pancsovára június 8-án vagy 9-én érkezett.
Itt aztán betekintést nyerhetett abba, hogyan is fest a magyar kormány dip
lomáciai apparátusa, s ennék diplomáciai tevékenysége. Egyrészt itt találta Rá
kóczy Hugót, akit Perczel május végén azzal bízott meg, hogy a belgrádi török
pasával tárgyaljon különböző kereskedelmi kérdésekről, ám aki nem elégedett
meg ezzel, s felkeresve Garasanin szerb miniszterelnököt, szemrehányásokkal
árasztotta el őt a magyarországi szerbiai önkéntesek tevékenysége miatt. Itt ta21 A május 19-i minisztertanács jegyzőkönyvét 1. KLÖM XV. (Kossuth Lajos kormányzőelnöki
iratai. (S. a. r. Barta István) Bp., 1955. 348—349. o. és F. Kiss Erzsébet: Az 1848—1849. évi miniszter
tanácsi jegyzőkönyvek. Bp., 1989. 72—73. o. A Palmerstonnak küldött jegyzéket 1. KLÖM XV.
350—353. o. L. még Batthyány kiegészítő utasítását a kézbesítéssel megbízott Pulszkynak:
Pulszky : I. k. 541—542. o. és Háborús Felelősség, I. k. 509—510. o. (a továbbiakban: HF). Hogy
Batthyány ekkor, vagy ezután bízta meg Andrássyt, arra mutat, hogy az ezen a napon Szeme
rének átküldött, a diplomáciai vonatkozású iratok jegyzékében Andrassy kiküldetésének iratai
nem szerepelnek. KLÖM XV. 354—357. o. — Andrassy megbízatásának indokairól a különböző
íeldolgozások jobbára általánosságokat mondanak. Wertheimer értetlenül áll a megbízatás ténye
előtt. V. Waldapfel Eszter pedig egyszerűen azzal magyarázza, hogy Splény működéséhez a
magyar kormány eleve nem fűzött reményeket. A független magyar külpolitika 1848—1849. Bp.,
1962. 266. o. (a továbbiakban: Waldapfel: 1962) Az itt felvázoltakat támasztja alá Irányi Dániel—
Charles Louis Chassin: A magyar forradalom politikai története 1847—1849. (Ford. Szoboszlai
Margit, S. a. r. Spira György) Bp., 1989. II. k. 201. o. és Marczali: 1892. 722. o. Mészáros Lázár
szerint feladata az volt, hogy adott esetben „Párizsig és Londonig működjék". Emlékiratai. Az
eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1866—67. II. k. 257—258. o. Batthyány
Kázmér egyébként szerette volna, ha John Paget, a magyar üggyel rokonszenvező és diplomá
ciai körökbe bejáratos angol polgár elkíséri Andrássyt Konstantinápolyba. L. Horváth Jenő: A
szabadságharc utolsó napjai Erdélyben. Paget János feljegyzései. HK 1928. 349—350. o. (a további
akban : Paget) Andrassy kinevezésére 1. Reiner Bertalan : Andrassy Gyula gróf mint a szabadságharcz diplomatája. In: Magyar kultúrképek. II. k. Bp., 1892. 71—72. o. (Klapka elbeszélése
alapján). MOL H 79. Katonai osztály mutatókönyvei. 8. k. 64. o. ,,5-dik huszárezred ezredese
Andrassy Gyula gróf. sz(ám) f(eletti) 1849. május 1. NB." Itt jegyzendő meg, hogy tudomásunk
szerint Andrassy a Debrecenben összeülő felsőház ülésein egyszer sem vett részt. Amikor 1849.
március 12-én Sztojka Imre szóban, majd 13-án írásban javasolta a felsőház jelen lévő, ill.
hivatalos kiküldetésben lévő tagjai lajstromának közlését, a március 19-én már elkészült listá
ban Andrassy neve még nem szerepelt. Perényi Zsigmond alelnök március 27-én közölte a
felsőházzal, „hogy Andrassy Gyula későbben, mint a lajstrom kivétetett a jegyzőkönyvből, egy
megbízást nyert a Honvédelmi Bizottmánytól". így Andrássyt is kivették azok sorából, akiknek
április 15-ig meg kellett jelenniök Debrecenben. ,,az addig meg nem jelenőkre nézve fönn
tartván magának a Ház annak idejében használandó intézkedés jogát". K, márc. 14., 15., 21.. 30.
és ápr. l. L. még MOL N 124. Országgyűlési iratgyűjtemény. 7. cs. 6. fasc. Kormányi kiküldetés
ben lévő felsőházi tagok. Kiss Lászlóra 1. Reiner: 72—79. o. A közleményt Reiner Kiss László
„naplója" (inkább emlékirata) alapján írta. A napló a század elején állítólag Andrassy lányá
nak, gr. Batthyány Lajosnénak birtokában volt. L. Wertheimer: I. k. 24. o. Kiss cikkei: PH 1848.
jún. 2. és MT 1848. aug. 20. : Teendőink egyike külügyeinkben címmel. L. még KLÖM XII.
Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. (S. a. r. Sinkovics István) Bp., 1957.
229. o. Andrassy találkozója Görgeivel: Wertheimer: I. k. 23—24. o. (Görgey István elbeszélése
alapján) és Eötvös Károly: Andrassy Gyuláról. Egyetértés, 1890. febr. 19. V. ö. PH 1890. febr. 19.
és Il-ik Kákay Aranyos 65. o. L. még Szőts : 26—27. o. Görgeinek és Andrássynak erre vonatkozó
feljegyzése tudtommal nincs. Görgey István is csak általánosságban szól róla: Görgey Artúr a
száműzetésben 1849—1867. Bp„ 1916. 403. o. Andrassy látogatását tényként fogadta el Marczali is:
Magyarország története napjainkig. Bp„ é. n. II. k. 677. o. Kettőjük viszonyára 1. még alább a
26. jegyzetet. Van olyan emlékíró, aki szerint Andrassy hívta fel Görgeire Kossuth figyelmét.
Bezerédi Bezerédj Antal: Emlék. Szent-Ivánfa, 1891. 543—544. o. Valószínűnek látszik azonban,
hogy Andrassy nevének említése itt egyszerű tollhiba, Ivánka neve helyett. Annál is inkább,
mert ezt megelőzően Ivánka 1848. október végi elfogatásáról van szó; ill. mert az emlékíró össze
keveri pl. Damjanichot Bemmel. Megjegyezendő, hogy Görgey emlékiratának megjelenése után
Andrassy foglalkozott azzal a gondolattal, hogy ha Angliában is megjelenik, „akkor, ha ti. jó
kedvemben volnék egyszer: nem mondom, hogy nem írnék [róla]. Mi volt Görgei fő hibája —
hogv ahelyett, hogy magának nagy ideákat teremtett volna, a másokét kritizálta — ebben a
hibában nem akarok esni". HL Personalia. Nemeskéri Kiss család iratai. Andrassy Gyula levelei
Kiss Miklóshoz, d. n. Andrassy részvétele Buda ostrománál: Ifj. Andrassy Gyula: Európa diplo
máciai történetéről a frankfurti békétől a világháborúig. 1871—1914. Külügyi Szemle, 1923—24.
25. o. Kiss adatát 1. Reiner: 79. o. Tisza-Gőzhajózási Társaság felhívását 1. PH 1849. máj. 31. és
Respublica, jún. 22. Andrassy távozása a fővárosból és útja Debrecenbe: Reiner: 80—81. o.
Találkozója Bälcescuval: I. Tóth Zoltán (szerk. és bev.) : Bálcescu Miklós válogatott írásai. Bp„
1950. 182—185. o. Az Andrassy által Ghicának vitt levelet közli 1848—1849. évi iratok a nemzeti
sééi megbékélésről. Bp., 1948. 175—176. o. ; Ion Ghica : Amintiri din pribegia dupä 1848. Bucuresti,
1889. c. munkája alapján.
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lálta Tessényi Jáncst, akit Kossuth mág május 21-én küldött Pancsovára, hogy
mint „diplomáciai műveltségű s francia levelezésre is alkalmas egyén", a szer
bekkel megkezdett tárgyalások lebonyolításánál Kollmann József ezredes segít
ségére legyen; Tessényi azonban, technikai jellegű megbízatását messze túllépve,
Belgrádban mint a magyar kormány megbízottja jelentkezett. Szintén Pan csó
ván találkozott Ludwik Bystrzonowski lengyel ezredessel, aki részben Perczel
megbízásából, részben saját szakállára folytatott tárgyalásokat a szerb kormány
nyal a magyar-szerb kibékülésről. Bystrzonowski azonban nem elégedett meg a
magyar kormány által megadhátónak vélt engedményekkel, hanem megígérte a
szerb tárgyalófélnek az önálló Vajdaság létrehozását is, ami ugyan nem volt
elég ahhoz, hogy ezzel Garasanint meggyőzze, érdemes kibékülni a magyarok
kal, arra viszont igen, hogy a magyar kormányban és magában Andrássyban
is aggodalmakat keltsen. A magyar érdekek szempontjából szintén nem sok
jót ígért a Lenoire álnevű. Zwarskowski nevő lengyel ügynök tevékenysége
sem, akit ugyan szintén Perczel bízott meg, ám aki „egyik lábával pánszláv
táborban állott". Andrássy a látottakat úgy értékelte, hogy „országunk ügyei
teljesen ki vannak szolgáltatva a lengyel megbízottaknak, s ezt nem nagyon
tartom politikus dolognak". Ezért úgy vélte, „hogy a kormányzat a megegye
zés lehetőségét kockáztatja, ha mindezt nem akadályozza meg olyan gyorsan,
ahogyan csak lehet". Ezért felkérte mindannyiukat, „hagyjanak fel ténykedé
sükkel mindaddig, amíg a kormány mindegyiküknek külön utasítást nem ad
úgy, hogy megállapítja az ilyenfajta ténykedésekben szükséges egységet".
Ezután Andrássy csónakba ült, s átkelt Belgrádba. Belgrádban először az
ottani szard konzult, majd Hasszán pasát kereste fel. Szintén Belgrádban talál
kozott Giuseppe Carossinivel, a magyar kormány ottani diplomáciai megbízott
jával. Hasszán pasa arról biztosította Andrássyt, hogy a török birodalom leg
főbb személyiségei szívesen fogják látni, ,.de mivel a magas Porta még nincs
abban a helyzetben, hogy nyíltan cselekedhessen, bár elhatározta, hogy segíti
a magyar kormányt mindenben, amiben ezt külön megegyezés nélkül teheti s
aminek nincs nagy viszhangja", arra kérte Andrássyt, hogy küldetését tartsa
titokban. A szard konzul azt közölte Andrássyval, hogy Hasszán pasa e nyilat
kozatát a török kormány sugalmazta. A pasa egyébként ellátta Andrássyt út
levéllel és ajánlólevelekkel a vidini pasához is.
Ezt követően a belgrádi francia konzulnál találkozott Hja Garasanin szerb
belügyminiszterrel. Andrássy — akárcsak a magyar kormány — némileg té
vesen értékelve a. Garasaninról addig kapott információkat, úgy vélte, hogy a
szerb belügyminiszter „őszintén gondolja a szövetséget a magyarokkal". A
tárgyalás kezdetén Andrássy tisztázta, hogy a Bystrzonowski által ígértekből
mi az, amit a magyar kormány is hajlandó teljesíteni. Megpróbálta szövetség
kötésre rávenni Garasanint, s biztosította, hogy a magyar kormány „kész min
den engedményre, amire fegyverrel nem lehetett kényszeríteni, s amely nem
lépi túl azokat a határokat, amelyekre a szerb nemzetiség fejlődése igényt
tarthat anélkül, hogy az következményeiben a magyar állam feldarabolására
vezetne"; tehát a Vajdaság területi autonómiájáról szó sem lehet. Ugyanakkor
kérte Garasanint, hogy közölje, szerinte milyen engedmények szükségesek
ahhoz, „hogy a szerb népet eltérítsék Ausztriától és rávegyék, hogy természetes
szövetségeséhez csatlakozzék". Garasanin erre azt válaszolta, hogy a jelen
helyzetben „a jogos engedményeknél még sokkal nagyobbak sem vezetnének
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célhoz, mert a szerbek most nem nemzetiségükért harcolnak, hanem kizárólag
mint osztrák katonák" Mayerhoffer és Jellacic vezetése alatt. Ezzel — Andrássy
szerint — arra utalt, hogy jó lenne Jellacicot visszaűzni Horvátországba, eset
leg úgy is, hogy a magyar hadsereg Horvátország felé diverziót tesz.
Andrássy ezután arra kérte Garasint, hogy hívják vissza Szerbiába azokat
az önkénteseket, akik Knicanin tábornok vezetésével Magyarországon harcol
nak. Garasanin ezelől azzal tért ki, hogy mivel Knicanin nem mint szerb tá
bornok harcol Magyarországon, nincs joga őt visszahívni. De megígérte, hogy
baráti levélben kérni fogja, térjen vissza Szerbiába. A szerbiai önkéntesek
magyarországi jelenlétét azzal magyarázta, hogy ,,meg akarta akadályozni a
túlsó part szerbjeit abban, hogy orosz segítséget kérjenek, amit nekik az oszt
rák cselszövény s u g a l l o t t . . . " Biztosította Andrássyt arról, hogy találkozásuk
jó hatással lesz a két nép szövetségének ügyére; ezzel Andrássy szerint arra is
utalt, hogy a másnapi minisztertanácson az osztrákokkal kötendő szövetség
ellen fog állást foglalni. Andrássy ezek alapján úgy vélte, bízni lehet Garasanin
őszinteségében, s a találkozóról szóló jelentésében kérte Batthyány Kázmért,
írjon Garasaninnak. Atanasije Nikolic kiadatlan emlékiratai szerint Andrássy
arra is kérte Garasanint, azért hívják vissza Knicanint és önkénteseit, „hogy
a magyarok a Szerémségen, Szlavónián és Horvátországon keresztül áttörhes
senek olasz szövetségeseikhez s velük egyesülhessenek". Mindez azonban ke
véssé valószínű. Andrássy biztató kezdetnek tekintette kettőjük tárgyalásait,
s úgy tűnik, Garasaninban is volt némi, bár nem túlzottan sok tárgyalási haj
landóság. Igaz, Garasanin legfeljebb a Bystrzonowski által előterjesztett javas
latokat fogadta volna el minimális tárgyalási alapnak.
Másnap, június 10-én Andrássy találkozott Dragojlo Kusljannal, a Slavenski
Jug című horvát liberális lap szerkesztőjével, aki május 29-én azért érkezett
Belgrádba, hogy egy horvátországi fegyveres felkelés előkészületeit koordi
nálja. Kuslj an március óta kapcsolatban állott Czartoryski herceg körével, akik
pénzt és fegyvert ígértek neki a felkeléshez, ha azt lengyelek vezethetik és a
magyarokkal szövetségre lép. Andrássytól is segítséget kért, aki ezt meg is
ígérte azzal a feltétellel, ha Kusljan ezután határozottan osztrákellenes és ma
gyarbarát propagandát folytat. Kusljan mindezt megígérte, s egyben kétezer
forintot kért lapjai fenntartására. Ezenkívül kérte Andrássyt, a magyar kor
mány szerkesszen kiáltványt a horvátok megnyugtatására, „amelyek tartalma:
nincsen szándékunkban elvenni a nemzetiségek jogait, sem pedig meggátolni
őket szabad fejlődésükben és nem kívánjuk a magyar nyelvnek, mint parla
menti nyelvnek a szupremáciáját stb." Kusljan javasolta, hogy egy horvátor
szági diverzió esetén annak vezetőjévé Bemet nevezzék ki, akit már bánként is
emlegetnek Zágrábban.
Andrássy az ajánlatokat előnyösnek tartotta, s ebben az értelemben írt
Batthyánynak. Úgy vélte, a Kusljan által javasolt nyilatkozatot nemcsak a
horvátok, hanem a szerbek felé is meg lehetne tenni. „Kívánatos lenne, hogy
ezt a nemzetgyűlés adja meg, s ezt valóban meg is kell egyszer tenni, mert csak
két mód van a szláv forradalom megszüntetésére, vagy felszámolni, vagy ki
elégíteni őket, közbeeső megoldás nincs. Ezzel megszüntetnők a külföldi ürü
gyet, mellyel azt állítják, hogy nem Auszria, hanem a szlávok azok, akik velünk
harcban állanak. Nem vesztenénk semmit, mert a győztes módosíthat, ha pedig
legyőzetik, úgyis mindegy".
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Andrássyt e szavakért az utókor több történetírója is megrótta, holott a
történtek némileg őt igazolták. A nemzetiségi mozgalmak tényleges vezetői és
külföldi támogatói — köztük maga Garasanin is — ugyanígy taktikai jellegű
nek vélték az esetleges megegyezést. A visszautasítást csak megkönnyítette
az, hogy a magyar külügyminiszter, Batthyány Kázmér is merev álláspontot
foglalt el ezekben a kérdésekben, s éppen június 10-én kiadott körlevelében
a magyar állam territoriális egységét és a magyar nyelv országgyűlési, közigaz
gatási, felsőoktatási, bírósági és anyakönyvi használatát mondta minden tár
gyalás alapfeltételének. Mindez persze még mindig óriási fejlődést jelentett
a miniszter korábbi nézeteihez képest; 1849 márciusában ugyanis Batthyány
Kázmér — Vukovics emlékiratai szerint — még a szerbek kiirtásának gondola
tával foglalkozott; ennél még az ilyen alapokon történő tárgyalás is többet
ígért.
Andrássy ezt követően visszatért Pancsovára. Itt tudta meg, hogy Splény
már megérkezett Konstantinápolyba. Június 11-én írott jelentésében arra kérte
Batthyányt, hogy utasításait, és esetleg a hivatalos Közlönyt Carossini útján
juttassa el hozzá.22
Pancsováról Kovinra, onnan Orsovára folytatta útját. Orsován találkozott
az ottani magyar különítmény parancsnokával, Herkalovic Antal ezredessel.
Herkalovié közölte Andrássyval, hogy további útja meglehetősen veszélyes lesz.
A Havasalföldön ugyanis ott állnak a Bem által kiszorított Puchner csapatai.
Ha viszont Szerbián keresztül akarja folytatni útját, számolnia kell a szerb
22 Andrássy indulásának időpontja: Szabó István: Debrecen 1848—1849-ben. Debrecen, 1928. 66.
o. és Mody György: A menekültek. In: A szabadságharc fővárosa Debrecen 1849 január—május.
(Szerk. Szabó István) 99. o. Utvonalát 1. Reiner: 81—82. o. Pancsovai tartózkodására 1. uo. 82—86.
o. Reiner valószínűleg nem tudta elolvasni a kéziratot, mert Carossini helyett Mazarinit ír.
Belgrádi tárgyalásaira 1. június 11-i jelentését Batthyány Kázmérnak. OHB 66. doboz. Iktatallan
iratok. 20. szám. Másolata: HL 1848—49. 32,327. (Francia nyelvű). Franciául közli Thim József: A
magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. III. k. Bp., 1935. 787—791. o. Nem teljesen
pontos magyar fordítása: 1848—1849. évi iratok . . . 188—191. o. és innen átvéve június 14-i dátum
mal: Horváth: Teleki II. k. 184—187. o. A levélben jól olvasható az 1/849. iktatószám, tehát
téves Barta István azon jegyzete, hogy a június 6-i minisztertanács határozatát a nemzetiségek
kel folytatandó béketárgyalások ügyében Andrássy valamelyik jelentése befolyásolhatta volna.
KLÖM XV. 476. o. és innen átvéve F. Kiss: 118. o. Kossuth Tessényiről: KLÖM XV. 369. o.
Bystrzonowskira 1. Spirc György: Perczel próbálkozása a délvidéki szerbek megbékítésére 1849.
tavaszán. In: Jottányit se a negyvennyolcból! Bp., 1989. 272—293. o. Carossini Andrássyról: MOL
H 8. 1849-i külügyminisztérium iratai. Iktatatlan. 1849. jún. 10. (a továbbiakban: 49. KÜM) And
rássy és Garasanin tárgyalásaira 1. még Risztics János: Szerbia külügyi viszonyai az újabb idő
ben 1848—1860. (Ford. Ramánecz Mihály) Nagybecskerek, 1892. I. k. 47. o. és Vasilie Krestié:
Szerb memoárirodalom az 1848—1849-es forradalomról. In: Bona Gábor (szerk.): Szerbek és
magyarok a Duna mentén. I. k. Bp.. 1983. 183—184. o. (mindkettő Atanasije Mikolió emlékiratait
idézi); Milorad Ekmečič: Garasanin. Czartoryski köre és a magyarok 1848—1849-ben. In: Fried
István (szerk.): Szerbek és magyarok . . . II. k. Bp., 1987. 84—87. o. (Kušljanról is ír). Garasanin
számára a magyar álláspont már csak azért sem lehetett ismeretlen, mert azt Batthyány Kázmér
már május végén Carossini útján levélben közölte vele. L. Hanák Péter: A magyar szabadság
harc és a Habsburg-monarchia elnyomott népei. In: Magyarország a Monarchiában. Bp. 1975.
74—75. o. Csupán Andrássy belgrádi megjelenését regisztrálja Jakov Ignjatovió Szerb rapszódia.
(Vál. és ford. Csuka Zoltán) Bp.. 1973. 325. o. Reiner egyébként tévesen úgy véli, hogy Garasanin
vissza is hívta Kničanint: i. m. 83. o. A tárgyalások értékelésére 1. Wertheimer: I. k. 26—33. o. :
Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848/49-ben. Bp., 1958. 123—126. o. ; uő.:
Szemben a történelemmel. Bp., 1977. 333—334. o.; Arató Endre: Egykorú demokratikus nézetek az
1848—1849. évi magyarországi forradalomról és ellenforradalomról. Bp., 1971. 92—93. o.; Horváth:
Teleki I. k. 313. o.; Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyar
országán. Bp., 1980. 100—101. o. ; Waldapfel 1962. 282—284. o. Batthyány június 10-i körlevelét 1.
magyarul Pulszky: I. k. 543—547. o. és Spira: A nemzetiségi kérdés . . . 218—221. o. Spira tévesen
úgy véli, hogy ez Pulszky fordítása, holott az irat eredetije megtalálható MOL R 5. Batthyány
Kázmér iratai. 1. cs. 2. tét. (a továbbiakban: Batthyány-ir) és 49. KÜM 138. A francia szöveget
közli Thim: III. k. 783—786. o. és ennek alapján magyarra visszafordítva az 1848—1849. évi ira
tok . . . 183—186. o. Batthány a szerbek kiirtásáról: Vukovics visszaemlékezései 32. o. Itt jegyzem
meg, hogy a szerb-magyar megbékélésről több, a jelzett helyen utánkereshetetlen, de a Mis
kolci Állami Levéltárban eredetiben megtalálható iratra hivatkozik Jánosy Dénes: A Kossuthemigráció Angliában és Amerikában 1851—1852. c. munkájában. I. k. Bp., 1940. 395—397. o. egyet
len, jún. 28-i Batthyány Kázmér-utasítás kivételével.
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lakosság ellenséges érzelmeivel is. Az egyetlen megoldás az lenne, ha a Dunán
folytatná útját, ám a hajóközlekedés a hadiesemények miatt szünetelt. Ebben
a helyzetben az új-orsovai pasa, Ahmed sietett Andrássy segítségére. Egy bár
kát bocsátott a rendelkezésére.
A török helyőrség öt katonája egészen Vidinig evezett Andrássy val és két
kísérőjével. Útközben sikeresen áthaladtak a szerb vesztegzáron, bár a partról
rájuk lőttek. Kiss naplója szerint kb. huszonnégy óra alatt tették meg az utat
Orsovától Vidinig. Vidinben a török hatóságok némi akadékoskodása után
sikerült láttamoztatniuk útleveleiket. Andrássy felkereste a vidini török pasát,
Piatot, aki biztosította, „hogy a magyarok sikereinek nagyon örvend, hogy
hatalmi körében mindent meg fog tenni, ami a magyar ügy győzelmét elő
segíti . . . " Vidinből háromnapi utazás után értek Ruszcsukba. Ibrahim, az
itteni pasa kevésbé volt barátságos, mint belgrádi és vidini kollégái, de így is
sikerült Andrássyék útleveleit láttamoztatni. Ruszcsukból továbbutazhattak
volna Galacig, s innen viszonylag rövid idő alatt elérhették volna Konstanti
nápolyt, ám félő volt, hogy romián földön nehéz lesz továbbutazniuk. Ezért
Andrássy elhatározta, hogy inkább Bulgárián keresztül, lóháton folytatják
útjukat. Három nap alatt elérték Várnát; itt azonban kiderült, hogy Várnából
Konstantinápolyba csak az osztrák Lloyd társaság hajói közlekednek. Ezért
Andrássy először arra gondolt, hogy Drinápolyon keresztül, szárazföldön foly
tatja útját. Az aznap megérkezett Lloyd-gőzös kapitányában azonban titkára,
Kiss régi ismerősét fedezte fel. Némi értekezés után Poiret kapitány biztosí
totta őket, hogy a hajón semmitől sem kell tartaniok. Tizenhárom órai utazás
után érkeztek Konstantinápolyba.
Andrássy érkezésének időpontját nem ismerjük. Kiss dátumai nagyobbrészt
elfogadhatatlanok. Szerinte június 10-én érkeztek meg a török fővárosba. Ezen
a napon azonban Andrássy még Belgrádban volt. Ha azonban a Kiss által meg
adott napokat hozzáadjuk a bizonyosan meghatározható június 12-i pancsovai
indulás időpontjához, a Konstantinápolyba érkezés időpontjaként június 24-ét
kapjuk. Sajnos Andrássy első, Konstantinápolyból keltezett jelentése nem ma
radt fenn. A június 24-i érkezést látszik megerősíteni az is, hogy 1849. július
9-én a Respublica, majd július 14-én a Közlöny külföldi hírei között megjelenik
egy június 25-i konstantinápolyi jelentés, amelyet nagy valószínűséggel Andrássynak tulajdoníthatunk. Eszerint a Porta megtagadta a Szerbián való átvo
nulást az orosz és osztrák seregeknek; tiltakozott az orosz hadsereg erdélyi
betörése miatt, mivel az Moldva és a Havasalföld felől történt, illetve kijelen
tette, hogy „ha az osztrákok és muszkák a magyar által megverettetnek, és a
török földre, tehát Havasalföldre és Oláhországba visszaűzetnének, őket a
magas Porta lefegyverzi, és ha vonakodnak azt tenni, lövetni fog rajok, mint
ellenségre". A jelentés írója szerint Sir Stratford Canning angol követ reálisan
fogja fel a magyar ügyeket, s csak arról akar meggyőződni, „hogy egy erős
Magyarország valósággal elfoglalja-e az összeroskadt Ausztriának helyét".
A jelentés szerint az angol kormány „a szükséges elemek összealakodása" után
tettlegesen fogja pártfogolni a magyar ügyet.
Andrássy éppen időben érkezett Konstantinápolyba. Stürmer, az ottani oszt
rák követ hetek óta tiltakozott a két magyar megbízott, báró Splény Lajos és
Francis William Browne ottléte miatt. Splény esetében arra hivatkozott, hogy
az korábban a cs. kir. hadseregben szolgált, így egyszerűen katonaszökevény— 43 —

nek tekinthető. A tiltakozás végül elérte célját; Splény június 25-én távozni
kényszerült. Browne-nal kapcsolatban ez az eljárás nem vezethetett sikerre,
ám Browne, a kiutasítást elkerülendő, arra hivatkozott, hogy ő angol állam
polgár; ez pedig éppen megbízatása komolyságát vonta kétségbe.-:i
Andrássy július 3-án küldte második ismert jelentését Batthyány Kázmérnak.
Ebben közölte, hogy működésének eddig még azért sem lehetett sikere, mert
a francia és angol követek által nem támogatva „a magas Porta nem mert
nyíltabb viszonyba lépni". Hogy Stürmer esetleges fellépését előre kivédje,
közölte a magyar megbízottakkal érintkezésben lévő török hivatalnokokkal,
hogy amíg Magyarországról erre nézve utasítást nem kap, nem hajlandó el
hagyni Konstantinápolyt, még „a porta bárminő kérelmére sem". Úgy vélte,
konstantinápolyi küldetésének sikere elsősorban a harctéri hírektől függ. ,,A
portát csak egy mód van erélyes fellépésre bírni — kompromittálni kell, magá
tól bátorsága soha nem lesz". Utalva a június 25-i tudósításban foglaltakra
úgy gondolta, ezt közölni kellene Bemmel, hogy adott esetben erre hivatkozva
követelhesse az osztrák-orosz seregek lefegyverzését. Elképzelhetőnek tartotta,
,,hogy a török sereg, mely a muszkát gyűlöli, és csak az alkalmat várja, hogy
megtámadhassa — seregünkkel egyesülve működne, és ekkor minden nyerve
van..."
A török kormányról úgy vélte, hogy „jószándékú, de gyenge, kislelkű", s
addig nem fog cselekedni, amíg vagy akaratlanul bele nem sodortatik a háború
ba, vagy az angol és francia kormányok erőteljesebben nem támogatják. A
török kormánytól azt az üzenetet kapta, hogy a szultánnak csak akkor adhatja
át megbízólevelét, ha ugyanakkor Resid nagyvezírhez Kossuthtól levelet visz.
Kérte tehát Batthyányt egy ilyen levél küldésére. Jó hírként közölte viszont,
hogy a török nem gördít akadályt a fegyverszállítás elé, „és hogy az kéz alatt
ugyan, de biztosan történhetik". Közölte Batthyányval azt is, hogy másnap
ebben az ügyben a török kormány bankárával fog tárgyalni. Jelentése végén
panaszkodott, hogy indulása óta nem kapott biztos híreket Magyarországról,
„mi azon nehéz állásba hoz, hogy utolsó vagyok, ki a magyarországi híreket
megtudja, és akkor sem bizonyosan".
23 Andrássy útjára 1. Reiner: 86—99. o. (Reiner Herkalovic nevét Radalkovicsnak olvasta) és
Wertheimer: I. k. 34—38. o. A Reiner által a Herkaloviécsal folytatott beszélgetés tartalmáról
mondottakat valószínűsítik Herkalovic jún. 5-i és 16-i jelentései; az előbbit közli Thim: III. k.
779. o. és Deák Imre: 1848, ahogyan a kortársak látták. A szabadságharc története levelekben.
Bp., é. n. 373. o., az utóbbit Supka Géza: 1848—1849. (S. a. r. Fábri Anna) Bp., 1985. 382—383. o.
Andrássy június 24—25-i érkezésére mutat az is, hogy még találkozott a június 25-én távozó
Splényvel. Splény távozásának időpontjára 1. wertheimer: I. k. 39. o. Splenyre 1. Waldapfel
1962. 266. o. Andrássy érkezésének időpontjaként Somlyói Tóth Tibor Splény és Browne jelen
téseire hivatkozva jún. 26-át adja meg. Agensdiplomácia 1848/49-ben. In: Diplomácia és emigrá
ció „Kossuthiana". Bp. 1985. 74. o. Itt azokra az okmányokra utal, amelyeket először Jánossy
Dénes használt: i. m. I. k. 39. o. 15. jz. Somlyói megállapításaival kapcsolatban azonban kételyek
re ad okot az, hogy tanulmányában jó néhány fiktív levéltári hivatkozás található, ill. hogy pl.
úgy véli, hogy Andrássy mindvégig álnéven működött Konstantinápolyban. Stürmer osztrák
követ egyébként jún. 27-én jelentette Splény távozásának hírét. L. A szabadságharc diplomáciai
történetének forrásanyaga. HF II. k. 647. o. N° 1242. (Regeszta) és No. 1885. L. még Horváth Jenő:
Törökország semlegessége 1848—1849. TSz. 1930. 93. o. Splenyre és Browne-ra 1. Andrássy júl. 3-i
jelentését Batthyány Kázmérhoz. MOL Batthyány-ir. 1. cs. 2. tét., közli HF I. k. 514—515. o. ;
Deák 1848. 288—389. o. és Takács Ferenc: Két flamingó. Bp., 1982. 225—227. o.; Somlyói Tóth Tibor:
i. m. 75. o. egy állítólagos júl. 4-i, Kossuthnak írott Andrássy-jelentésre hivatkozva arról szól,
hogy Browne-t lesújtotta az, hogy Andrássyt küldték Konstantinápolyba, „mert meg volt győ
ződve, hogy angol állampolgárságát felhasználva nagyobb mozgásszabadsággal képviselheti a
magyar ügyet, mint Andrássy, aki Stürmer (sic!) osztrák internuncius fellépésére a kiutasított
Splény sorsára jutott (sic)" (kiemelések tőlem — H. R.) A probléma csupán az, hogy Andrássy
júl. 3-án írt Batthyánynak, s nem valószínű, hogy éppen Browne aggodalmait közlendő, másnap
ír Kossuthnak is. Annál is kevésbé, mert júl. 4-én Pulszkyhoz írott levelében sem említi Browne
aggodalmát. Valószínűbb, hogy itt egy Browne-jelentésről van szó, ami már csak a jelzet alap
ján is valószínűnek látszik.
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Másnap, július 4-én, Pulszky Ferenc angliai magyar megbízottnak írt leve
lében kifejtette, félő, hogy a török semlegességi nyilatkozata „az elérendők
maximumát" képezi. „Annyi mindazonáltal bizonyos, hogy Anglia beleegyezése
nélkül a Porta semmit tenni nem fog — a legkisebb biztatás ezen oldalról, és
semmi kétség, oly szövetségest nyerünk, ki sokkal nagyobb erőt fejthetne ki,
mintsem maga is képzeli". Véleménye szerint az angol követ tekintélye felér
Titov orosz követével; az osztrák Stürmer és a francia Aupick nem számítanak.
„Siker csak úgy lesz, ha sikerül az angol kormányt a magyar forradalom ter
mészete és annak következményei felett megnyugtatni; mindenből világos,
hogy a magyar forradalom győzelmét a republikanizmus és szocializmus győzedelmének tekintik, és ezért nem ellenzik annak elnyomását; győzd meg az
ellenkezőről — nem kételkedem, hogy ha lehetett, már meg is téved — utasí
tásaid, azt hiszem, megengedik" — kérte Pulszkyt. A továbbiakban főleg erdé
lyi harctéri híreket közölt; így a tömösi szoros bevételéét. A magyarországi
hadszíntérről az utolsó biztos híre az volt, hogy Perczeit ,,hála Istennek" levál
tották a bács-bánsági sereg éléről (ez június 8-án történt). A főhadszíntérről
csupán azzal a téves értesüléssel rendelkezett, hogy „Aulich generális 12 000
emberrel Horvátország felé indult". Kérte Pulszkyt, hogy tudósítsa őt az ang
liai hírekről, s hogy leveleit Teleki László útján küldje, mert „ha hajón jönnek,
felnyittatnak".
Ezekben a napokban a konstantinápolyi külföldi követségek is kezdtek fel
figyelni Andrássyra. Stürmer július 4-én jelentette érkezésének hírét Bécsbe.
Július 5-én Sir Stratford Canning angol követ közölte Palmerstonnal, hogy bár
a törökök meglehetősen kellemetlenül eltanácsolták Splényt, a két másik, bár
nem hivatalos magyar ügynöknek, Browne őrnagynak és Andrássy grófnak
megengedték az ittmaradást, illetve azt is, hogy (kapcsolatot tartsanak fenn a
Porta szolgálatában álló személyekkel. Canning tudott arról is, hogy nem til
tották meg a fegyverszállítást Magyarországra, s a szállítás módjairól is gon
doskodtak. Canning ugyanakkor mégis érintkezésbe lépett Andrássyval, s
nemegyszer meghívta magához. Egy alkalommal Andrássy itt találkozott össze
Stürmerrel, aki meglehetősen idegesen fordított neki hátat. Ha hinni lehet Kiss
László emlékiratainak, Stürmer egyik alkalmazottja felajánlotta Andrássynak,
hogy megfelelő jutalomért az osztrák követség összes hivatalos okmányait be
mutatja neki, de Andrássy ezt visszautasította, sőt Stürmerrel is közölte; mire
Stürmer azt válaszolta, hogy Andrássy törődjön a saját dolgával.
Andrássy érintkezésbe lépett Tecco szard követtel, Aupick francia követtel
és több török hatalmassággal is. Balcescu intencióinak megfelelően kapcsolatot
tartott Ion Ghicaval is; Ghica azonban nem sokra tartotta az ifjú grófot. Adam
Czartoryski herceg ügynöke, Mihail Czajka-Czagkowski viszont Andrássy bi
zalmát nem tudta megnyerni színpadias viselkedése és „pánszláv irányba
hajló működése" miatt.
Andrássy szerepe azonban nem csupán a diplomáciai kapcsolattartásra kor
látozódott. Batthyány Kázmér külügyminiszter ugyanis úgy vélte, hogy Kon
stantinápoly lehetne a magyar diplomácia második számú központja. Andrássy
kiküldetéséről már május végén értesítette a többi magyar diplomáciai ágenst,
így Telekit és Pulszkyt. Pulszky már június 16-án (amikor Andrássy még va
lahol a Dunán utazott) azt írta Kossuthnak, hogy Teleki azt szeretné, ha küldenének helyette valakit Párizsba, talán éppen Andrássy Gyulát. Július 6-án
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Batthyány körlevélben közölte a nyugati magyar ágensekkel, hogy „a legbiz
tosabb út, melyen velünk összeköttetésbe lehet, Konstantina polyon keresztül
visz"; „minden más út most el van zárva". Ezért kérte az ügynököket, hogy
minden levelüket Andrássyhoz, vagy Browne-hoz intézzék. Teleki július 20-án
Browne egy levélből tudta meg, hogy Andrássy Konstantinápolyban van.
Browne alighanem megneheztelt Andrássy kiküldetése miatt, mert Teleki úgy
kommentálta levelét Pulszkynak, hogy „mutatja, milyen konfúzióba van a mi
magyar diplomáciánk". Batthyány az említett utasítást elküldte Browne-nak
és Andrássynak is azzal, hogy értesítsék róla Telekit, Pulszkyt és Szalay Lászlót.
Szintén Andrássy ék útján küldte meg a nyugati magyar ágenseknek Kossuth
és a kormány kiáltványát Európa népeihez, illetve a kormány által július
6—7-én kiadott hadi jelentést a magyarországi hadszíntér eseményeiről. And
rássy teendői közé tartozott a tervezett törökországi magyar fegyverszállítások
ügyeinek intézése; az olaszországi magyar légió Konstantinápolyba menekült,
és Magyarországra hazatérni szándékozó tagjainak útbaindítása. Az első ilyen
csoport azonban csak augusztus 15-én érkezett meg, két nappal a világosi fegy7
verletétel után.-''
Andrássy és Batthyány Kázmér kapcsolattartásáról viszonylag keveset tu
dunk. Andrássy Debrecenből távozása után Batthyány összesen öt körlevelet
intézett a külföldi magyar diplomáciai megbízottakhoz; június 10-én a nemze
tiségi kérdés és megbékélés ügyében, 18-án Mednyánszky Cézár és Gruber
Fülöp honvédtisztek kivégzéséről, június 25-én az orosz intervencióról, július
6-án az általános hadihelyzetről, július 14-én pedig a hadihelyzetről, a béke
kötés lehetőségeiről és az orosz beavatkozás semlegesítéséről. Július 3-án
Andrássy még egyetlen ilyen körlevelet sem kapott meg. Mivel jelentései meg
lehetősen hiányosan maradtak fenn, biztosan csak azt tudjuk, hogy az utolsó
két körlevelet megkapta. Az előbbihez mellékelt hadijelentést sietett tudatni
Canninggel is. Ez a hadijelentés közölte Görgei július 2-i komáromi győzelmé
nek és Arad megadásának hírét, illetve azt, hogy Temesvárt és Gyulafehérvárt
24 Két példányban ismerünk egy júl. 1-én Konstantinápolyban kelt francia nyelvű ,,Bulletin"-t.
49. KÜM d. sz. és HL Abszolutizmuskori ir. 181. cs. Miscellanea i l . íasc. d. sz. Ez azonban való
színűleg Czartoryski valamelyik ügynökétől származik és nem Andrássytól. Andrássy júl. 3-i
jelentésére 1. az előző jegyzetet. Júl. 4-i levele Pulszkynak OHB 66. doboz. Iktatatlan. 19. sz.
Közli HF H. 101—102. o. és Deák: 1848. 390—391. o. Perczel leváltásáról a jún. 8-i minisztertanács
döntött: KLÖM XV. 489—490. o. Stürmer júl. 4-i jelentéséből részletet közöl Reiner: 105. o. és
utal rá Horváth Jenő: TSZ 1930. 94. o. Canning jelentését közli H. Haraszti Éva: Az angol kül
politika a magyar szabadságharc ellen. Bp., 1951. 229—230. o. : Charles. Sproxton : Palmerston and
the Hungarian Revolution. Cambridge 1919. 91—92. o. és forrásmegjelölés nélkül Horváth: Teleki
I. k. 280. o. Stürmer és Andrássy viszonyára 1. Reiner: 103—105. o.; Andrássy egyéb kapcsolataira
1. uo. 102—103. o. és Waldapfel: IV. Bp., 1965. 266. o. (Andrássy egy datálatlan jelentése). Ghica
véleményét idézi Jancsó Benedek : Szabadságharczunk és a dako-román törekvések. Bp., 1895.
155. o. Pulszky jún. 16-i levelét Kossuthnak 1. KLI 503., közli HF I. 513—514. o. Teleki később,
aug. 3-án is felvetette ezt az ötletet. HF I. 520—522. o.; Deák: 1848 411—413. o. és Teleki László
válogatott munkái. (S. a. r. Kemény G. Gábor) Bp. 1961. 31. o. Az ötlet magyarázata az is lehet,
hogy ha Splényt nem is, Browne-t megbízhatónak tartotta Konstantinápolyban. Batthyány Káz
mér egyébként már jún. 18-án úgy gondolta, hogy Andrássy Konstantinápolyban van. KLÖM
XV. 549. o. Batthyány júl. 6-i körlevelét 257./kü. sz. alatt 1. MOL P 1807. Puky-család iratai 2.
cs. 8. tét. Teleki László hagyaték, (a továbbiakban: Puky-Teleki-ir.), közli HF I. 515—516. o. és
Pulszky: i. k. 549. o. Teleki levelét 1. HF II. 104. o. és Vértesy Jenő: Gr. Teleki László levelei
Pulszky Ferenchez. Irodalomtörténeti Közlemények, 1917. 220—221. o. (a továbbiakban: Vértesy
ITK 1917.) és Waldapfel: IV. k. 213—214. o. Batthyány júl. 6-i értekezését Browne-hoz és Andrássy
hoz idézi Browne júl. 25-i levele Telekihez. Puky-Teleki ir. d. sz. A kormány jún. 28-i kiáltvá
nyát 1. KLÖM XV. 611—614. o. A júl. 6—7-i hadijelentést 1. Puky-Teleki-ir. r. sz.; közli Correspon
dence Relatíve to the Affairs of Hungary 1847—1849. London, 1851. 342—343. o. A jelentést Pulszky
aug 16-án juttatta el Palmerstonnak, 1. uo. 342. o. A fegyverszállításra Andrássy és Canning id.
jelentésén kívül 1. KLÖM XV. 548—549. o. A magyar csapatra 1. az Andrássyval szemben erősen
elfogult Orbán Balázs emlékezéseit: Sztambultól Szejkéig. (S. a. r. Balázs Ádám) Debrecen, 1990.
112—116. o. és Andrássy aug. 15-i levelét Pulszkyhoz. OSZK Kt. Fond VIII/18. Közli HF II. 106. o.
V.o. Waldapfel: IV. k. 325. o.
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továbbra is ostromzár alatt tartják a magyar csapatok; Bem Besztercénél
győzött, az orosz sereg csak lassan nyomul előre, s naponta százával halnak
katonái. A hadi jelentés adatait Canning is pontosnak tartotta és sietett azokat
közölni Palmers tonnai. Július 14-én Batthyány arra utasította Browne-t és
Andrássyt, hogy egyikük menjen Piemontba, mert az a hír járja, hogy meg
szakadtak a béketárgyalások Ausztria és Piémont között. Batthyány Andrássyra
gondolt. Egyben utasította a Konstantinápolyban maradó megbízottat, „hogy
iparkodjék Törökországot letargiájából felkölteni". Batthyány még egy olyan
megoldást is elképzelhetőnek tartott, hogy Magyarország föderációra lépjen a
török birodalommal „fönntartván természetesen nemzeti függetlenségét". Eb
ben a körlevélben közölte Budapest feladásának hírét; ugyanakkor azzal biz
tatta a követeket, hogy az országnak csaknem 200 000 katonája van s hogy az
orosz hadsereg a kolerától óriási veszteségeket szenved. Batthyánynak ezt az
utasítását 1800 arannyal és 450 pengőforinttal együtt a szabadságharc egyik
legkalandosabb sorsú futára, a korábbi konzervatív újságíró, Jablonczay Ignác
százados vitte Konstantinápolyba. Jablonczay Orsova felé indult, innen levél
ben közölte Batthyány val, továbbjutása reménytelen. Batthyány július 22-én
utasította, hogy térjen vissza a kormány székhelyére. Jablonczay azonban
valahogy mégis legyőzte a nehézségeket, mert augusztus 5-én már Konstantiná
polyban volt és átadta a levelet és a pénzt Andrássynak. Mivel Andrássy követ
kező ismert jelentése Kossuthnak szeptember 3-ról való, s mivel augusztus 15-én
Pulszkyhoz írott levelében sincs nyoma annak, hogy Batthyánytól újabb leve
let kapott volna, valószínűnek tűnik, hogy ez az üzenet volt az utolsó, amit
Szegedről Batthyánytól kapott.
Andrássynak közben igencsak meleg pillanatai támadtak. Augusztus 2-án a
konstantinápolyi orosz és osztrák követek közös jegyzékben szólították fel a
Portát arra, hogy velük szövetségben üzenjen hadat Magyarországnak. Ezt
azzal indokolták, hogy Bem tábornok moldvai betörésével megsértette a Porta
neutralitását. Különbséget tettek saját hadseregeik moldvai tartózkodása és
Bem betörése között, mondván, hogy ők mint menekültek voltak ott, Bem
viszont mint hódító. A török kormány másnap azt válaszolta, hogy erre a
betörésre azóta el volt készülve, mióta az orosz és osztrák seregek operációik
bázisául Moldvát szemelték ki a Porta „akaratja ellenére", s Bem nem tekint
hető hódítónak, mivel magától kivonult. A semlegességet továbbra is szigo
rúan fenntartják, amit bizonyít az, hogy a Vöröstoronyi-szoroson Moldvába
kiszorított székely zászlóaljat lefegyverezték. Andrássy ezt nagy sikernek te
kintette, s sietett közölni Batthyányval. Browne-nal egyébként úgy állapodtak
meg, hogy Browne megy Piemontba, s Andrássy marad Konstantinápolyban.
Browne ezért meg is neheztelt. Andrássy 600 aranyat adott Browne-nak, s az
angol őrnagy augusztus 5-én el is hagyta a török fővárost.
Andrássy tehet némi óvatos derűlátással tekinthetett a jövőbe. Ezt indokolta
az is, hogy Canning még július elején Magyarországra küldte a környezetéhez
tartozó Longworth-t, hogy biztos híreket szerezzen. Long worth július közepén
már Szegeden volt, s első jelentését kb. július 25-én írta. Az általa szolgáltatott
hírek — amennyiben ezeket Canning közölte Andrássyval, amit feltételezhe
tünk — biztatóak voltak. Eszerint Dembinski serege Szolnoknál áll; Görgeinek
sikerült eljutnia Miskolcra; Bem megverte az oroszokat Besztercénél; Jellacic
kénytelen volt visszahúzódni Vetter elől; s bár Lüders Nagyszebenben és Brassó
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birtokában van, egyenlőre nem nagyon adhat érdemi segítséget Jellacicnak; a
magyarok továbbra is ostromzár alatt tartják Titelt és Temesvárt. Ezekhez a
hírekhez járult az is, hogy a török kormány tiltakozott a területéről indítható
orosz akciók ellen. Megérkezett a londoni alsóház híres, július 21-i vitájának
szövege is, amelyben Palmerston kifejtette, hogy bár Anglia nem avatkozik be
közvetlenül a magyarországi eseményekbe, mind a magyar győzelmet, mind
Ausztria teljes győzelmét szerencsétlen kihatásúnak tekinti, mondván, hogy
mindkettő Ausztria nagyhatalmi állását és így az európai egyensúlyt fenyeget
né. Egyben kilátásba helyezte, hogy Anglia adandó alkalommal hajlandó köz
vetíteni a két fél között. Canning is biztatta Andrássyt: Palmerston nyilatko
zata jobb, „mintha egyenes intervenció ígértetett volna"; bár Andrássy nem
egészen értett vele egyet ebben. Az orosz és osztrák követek követelték a
Portától, hogy küldjön nagyobb sereget a román fejedelemségekben határ
szélekre; ezt azonban a törökök visszautasították azzal, hogy jó lenne, ha az
orosz hadsereg is csak annyi erőt állomásoztatna ott, amennyit a baltalimáni
szerződés engedélyez. Andrássy úgy vélte, „ezen határozat talán az lesz keleti
ügyeinkre nézve, mi volt a kápolnai ütközet a magyar seregnek — első ren
dezett megmérkőzés nyílt csatatéren — nem győzelem még — de győzelmet
ígér". Igazi sikert viszont csak az jelenthet — írta augusztus 15-én Pulszkynak
—, hogy ha „Canning neki bátorítja a törököt", s a Porta hadat üzen. Ügy
vélte, Pulszkynak mindent el kell követnie, hogy Canning ilyen értelmű utasí
tást kapjon. Canning magánbeszélgetésben megígérte ugyan Andrássynak,
„hogy lábon tartandja a portát az oroszok ellen, — hanem háborúra nem buz
díthatja". Andrássy csupán az odesszai hajón jöttek hírekből vélte tudni, hogy
Szegednél megverték Jellacicot; pontos hírei azonban nem voltak „minden
esetre a Szegednél naponta várt találkozás eldöntő eredményű leend, és azért
szükséges volna meggyőzni a külföldet, hogy nálunk gerillaháborút viselni
nem lehet ; aki tehát segíteni akar, tegye mentől előbb, egyébként egy vagy más
módon, de mindenesetre elkésik". Mindez arra mutat, hogy Andrássy a meg
lehetősen hiányos hírek ellenére is jól felismerte, hogy a magyar kormány a
szegedi összpontosítás tervével egy lapra tett fel mindent, illetve hogy a kor
mány nyilatkozatai ellenére sem látott reális lehetőséget az ellenállás folyta
tására, ha a reguláris seregek vereséget szenvednek.-•>
Andrássy tevékenységének hazai visszhangjáról meglehetősen gyérek az in
formációink. Augusztus 2-án Hunfalvy Pál jegyezte fel naplójában, mint szál
longó hírt, hogy „Andrássy Gyula azt írta volna Konstantinápolyból: az angol
követ, Canning, azt izeni a magyaroknak, hogy csak még 6 hétig tartsák ma25 B a t t h y á n y körlevelei k ö z ü l a j ú n . 10-it és a j ú l . 6-it 1. a 22., ill. 24. jz.-ben. A j ú n . 18-i
körlevél MOL, H 148. N y o m t a t v á n y o k , d. sz. Közli Ghica: i. m. 310—315. o. A j ú n . 25-i MOL
B a t t h y á n y - i r . 1. cs. 2. tét., P u k y - T e l e k i ír. d. sz. N é m e t f o r d í t á s b a n közli Arthur Frey: K o s s u t h
u n d U n g a r n ' s n e u e s t e G e s c h i c h t e . M a n n h e i m , 1849. III. k. 128—130. o. C a n n i n g j ú l . 25-i j e l e n t é 
sét P a l m e r s t o n h o z 1. C o r r e s p o n d e n c e . . . 294. o. B a t t h y á n y júl. 14-i u t a s í t á s á r a 1. P u l s z k y h o z
intézett levelét. H F I. 516—518. o. és Pvlszky:
I. k. 550—553. o. A k é z b e s í t é s r e 1. B a t t h y á n y júl.
29-i r e n d e l e t é t H e r k a l o v i č h o z . Šupka:
348—385. o. és A n d r á s s y a u g u s z t u s 6-i jelentését. B a t 
t h y á n y - i r . 1. cs. 2. tét. d. sz., közli H F I. 522. o. Az a u g . 2—6. k ö z ö t t t ö r t é n t e k e t 1. uo. B r o w n e
n e h e z t e l é s é r e m u t a t Paget HK 1928. 488—489. o. és B r o w n e P u l s z k y h o z intézett levele.
Waldapfel:
IV. k. 348. o. T á v o z á s á r a 1. m é g u o . 324. o. és H. Haraszti:
246—247. o. (Canning aug. 4-i j e l e n 
tése). Horváth Jenő szerint B a t t h y á n y K á z m é r a r r a utalt, h o g y i n k á b b B r o w n e utazzon T u r i n b a ,
holott B a t t h y á n y u t a s í t á s á b a n é p p e n A n d r á s s y n e v e áll. TSz 1930. 93. o. S t ü r m e r a u g . 15-én
j e l e n t e t t e B r o w n e t á v o z á s á t . H F II. k. 658. o. No. 1508—1512. L o n g w o r t h r a 1. Bälcescu vál. í r á s a i
199. o. (júl. 15.) és Paget HK 1928. 483. és 488. o., ill. saját leveleit P a l m e r s t o n h o z . A m a g y a r
e m i g r á c i ó t ö r t é n e t é h e z . 1848—1850. H F II. k. 284. s k k . J e l e n t é s é n e k C a n n i n g által i s m e r t e t e t t
v á l t o z a t á t 1. C o r r e s p o n d e n c e . . . 247. o. A l o n d o n i a l s ó h á z vitáját 1. H. Haraszti:
232—233. o. és
Kropf Lajos: A n g l i a és a m a g y a r f o r r a d a l o m I—II. B p . , Sz. 1904. 119. k. A n d r á s s y a u g . 15-i levelét
P u l s z k h o z 1. a 24. j e g y z e t b e n .

— 48 —

gokat, az angol pártolás azontúl bizonyos". Szemere Bertalan miniszterelnök
és belügyminiszter pedig augusztus 7-én Szalontárói írta Kossuthnak,, hogy
„írnunk kellene Sztambulba és a magas Portát s Angliát és Fr[ancia] országot
közbenjárásra hívni fel. írjon a kormány és adja át Browne és Andrássy. Ezt
is elmulasztottuk". Működését azonban a kortársak többsége, így Mészáros
Lázár és Horváth Mihály, alapvetően sikertelennek tekintették; úgy vélték,
túl későn érkezett oda.26
Kossuth menekülésének híre augusztus 22-én ért a török fővárosba. Augusz
tus 25-én még nem volt ismert a világosi fegyverletétel híre, mert Andrássy
aznap Telekinek írott levelében nem említette, amin aztán a nyugati magyar
diplomaták igen-igen csodálkoztak. Augusztus 27-ig zavaros, egymásnak ellent
mondó hírek tömege érkezett a török fővárosba, főleg orosz, osztrák és szerb
forrásokból, így a temesvári csatavesztés, a világosi fegyverletétel, Kossuth
lemondása és Dembinski távozása híre. Másrészről megérkezett Klapka augusz
tus 3-i győztes kitörésének híre azzal, hogy a magyar csapatok elfoglalták
Győrt, Pozsonyt és Budapestet. Canning pedig — nem tudni milyen hírek alap
ján — azt közölte Andrássyval, hogy Ausztria elfogadta az angol közvetítést, s
hogy Ponsonby bécsi angol követ Krakkóba ment a tárgyalások megkezdése
végett. A hónap végére aztán biztossá vált a katasztrófa híre, s Andrássynak
most kellett igazán megmutatnia diplomáciai képességeit. Az osztrák és orosz
kormány ugyanis közösen követelte, hogy Törökország adja ki a területére
menekült magyar és lengyel emigránsokat Ausztriának, illetve Oroszország
nak A már emigráns Kossuthnak Vidinben írott első levelében — a Dembinskit
értesítő Czajkával összehangzóan — azt írta, hogy „a szultán legjobb indulattal
viseltetik irányunkban, s bizton számíthatunk pártfogására". Szeptember 3-án
hasonló szellemben értesítette Kossuthot. Leveléből kitűnt, hogy a szultán nem
hajlandó kiadni a menekülteket. Továbbra sem volt bizonyos, igazak-e a hírek
az angol közvetítésről. Canning immár nem tudott róla semmit; Czartoryski
viszont arról értesítette a konstantinápolyi lengyel ügynököket, hogy „az auszt
riaiak elfogadták, de az oroszok nem akarnak semmit sem tudni felőle". And
rássy úgy vélte, „Magyarhon adja meg magát, ha kénytelen, az erőnek, de
föltételeket el ne fogadjon", t.i. az osztrákok részéről. „Ha Magyarhonban ä
közvélemény az oroszok mellett nyilatkozna az osztrákok ellen, talán nem volna
ártalmas az angol mediációra nézve — oka volna". Ügy gondolta, hogy egy
ilyen értelmezés lehetősége Görgei fegyverletételében is benne van, s ezért ezt
is „fel kellene használni". Közölte Kossuthtal azt is, hogy Stürmer „desperátus,
hogy Görgei az oroszoknak adta meg magát". Már befejezte a levelét, amikor
megérkezett Canning azzal a hírrel, hogy a Porta a magyar menekülteket
Kandia szigetén akarja letelepíteni, s hogy „útközben és a szigetről könnyű
leend távozni annak, aki akar". Andrássy ezt is megírta Kossuthnak, s kérte,
tudósítsa a magyarországi helyzetről, mert „itt azt beszélik, hogy Bem verek
szik"; s ha ez igaz, ezt is fel lehetne használni az angol közvetítés érdekében.
Szeptember 7-én írott újabb levelében megerősítette, hogy a Porta továbbra is
visszautasítja az orosz és osztrák követeléseket. Rossz hírként közölte, hogy
megérkezett a cár adjutánsa (Radziwill herceg) a cár saját kezű levelével,
26 Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. (S. a. r. Urbán Aladár) Bp., 1986. 323. o. Szemere levelét
közli Szemere: 593. o. és Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Bp., é. n. II. k. 162. o. Mészáros
ítéletét 1. Emlékiratai, II. k. 18. és 257—258. o. Horváth Mihályét: Magyarország függetlenségi
harcának története 1848 és 1849-ben. Bp., é. n. II. k. 504—505. és III, k. 71. és 265. a.
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amelyben háborúval fenyegetőzik, ha a menekülteket a Porta nem adná ki.
Andrássy azonban úgy vélte, a török kormány határozata nemcsak a magyar,
de a lengyel menekültekre nézve is kedvező lesz. Ezen a napon két magyar
menekült, Ullmann László és Bernát érkezett Konstantinápolyba. Augusztus
23-án hagyták el Orsovát és mint biztos hírt közölték Andrássyval, hogy „Gör
gei 13-án Világosnál egyezkedni kívánt ugyan az oroszokkal, de azok föltéte
leit el nem fogadván, Belényesre ment, hogy Bemmel egyesülve a háborút
folytassa". Andrássy ezek után — egy későbbi levele szerint — arra gondolt,
hogy Görgei csak a főhatalom megszerzése érdekében kényszerítette Kossuthot
az ország elhagyására, „hogy ambiciózus volt csak, de nem egészen gyáva
áruló". Ezért aznap egy levelet írt Görgeinek, amelyben kérte a tábornokot,
hogy csak alkudozzon az oroszokkal, mert ez hasznos lehet az angol közvetítés
ügyében, de meg ne adja magát nekik. Ügy vélte, ha csak egyetlen győzelmet
arat az orosz sereg felett, a török azonnal hadat üzen a cárnak. A külpolitikai
kilátások is kedvezőek. Ausztria és Poroszország ellenségeskedik, Amerika el
akarja ismerni a magyar függetlenséget; a török visszautasítás a kiadatás
ügyében háborúhoz vezethet. „Minden tehát egy kis kitartástól függ, és min
den nyerve lehet". A levelet Andrássy egy Wladyslaw Koscielski nevű lengyel
ügynökre bízta, a Kossuthnak szóló levéllel együtt. Kossuth igencsak elcsodál
kozott a Görgeinek szóló levélen, s azt vissza is tartotta magánál.
Szeptember 8-án került a török diván elé a kiadatás ügye. Az orosz fenye
getés határozott hangja miatt a diván többsége a kiadatás mellett foglalt állást.
A kiadatás kérdésének volt egy belpolitikai vetülete is ; Resid pasa minisztéri
umát ellenfelei így akarták lehetetlen helyzetbe hozni és megbuktatni. Szep
tember 9-én Resid közölte Andrássyval és Czajkával, hogy a kiadatást csak
egy módon lehet elkerülni: ha a vidini magyar és lengyel menekültek áttérnek
az iszlám hitre. Andrássy és Czajka ezt visszautasították, de 10-én este Resid
ismét azt üzente nekik, hogy „más mód a megmentésre nehezen marad". And
rássy megígérte, hogy közli Kossuthékkal a kívánságot. Másnap, szeptember
11-én Kossuthnak írott levelében úgy vélte, hogy ha a Porta egyszerűen meg
tagadná a kiadatást, a cár kénytelen lenne megelégedni a felelettel. Ha azonban
a menekültek áttérnek és belépnek a török hadseregbe, ez casus belli-nek
számít, és „a magyar háború Törökországba fog folytattatni". A levél írása
közben Andrássy újabb értesítést kapott a török kormánytól; eszerint a kiada
tás biztos, de az áttérőkért külön gőzöst küldenek Vidinbe, s őket nem adják ki
semmiképp. „Határozzatok, de tartsátok meg életeteket a hazának; erősen
hiszem, hogy nemsokára szüksége leend rátok" — írta Kossuthnak. A levél
meglehetősen egyértelműen sugallta az egyetlen megoldást, noha Andrássy azt
írta az elején, hogy „tanácsot e tekintetben nem adhatok". A levél szeptember
17-én érkezett Vidinbe. A levelet felolvasták az emigránsok előtt. Az emigráció
már megindult bomlásiát ez a levél is gyorsította; a katonák egy része, így Bem,
-
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Kmety és Guyon tábornokok, KoÜmann ezredes és a Kossuth által frissen ki
nevezett Stein tábornok áttért; Mészáros határozottan ellene nyilatkozott, s
maga Kossuth is visszautasította a renegálást. 27
Szeptember 16-án Andrassy újabb levelet írt Kossuthnak, s ebben a merőben
megváltozott körülményekről számolt be. A Porta ugyanis — immár a nyugati
hatalmak támogatásának biztos tudatában — visszautasította a kiadatási kö
vetelést, emiatt az orosz és osztrák követek megszakították a diplomáciai kap
csolatokat a törökkel. Néhány nappal korábban a török külügyminiszter
kétszer is távozásra szólította fel Andrássyt; most erről szó sem volt. A kérdés
most már az volt, mi lesz a menekültek további sorsa. Andrassy azt szerette
volna elérni, hogy mielőbb elhagyhassák Törökországot; a török politikusok
véleménye viszont nem volt egységes ebben a kérdésben sem. Andrassy nem
tartotta azt sem elképzelhetetlennek, hogy az emigránsok egy részét valahol,
kolonizációs céllal, letelepítsék. Szeptember végére azonban egyre egyértel
műbb lett, hogy Kossuth és társai nem várhatnak gyors távozásra; a Porta
ugyanis azt felelte a cárnak, hogy „ki nem ád, hanem a török birodalomban
fog megtartani"; a menekültek továbbengedése viszont egyértelmű szószegés
lett volna. Andrassy türelmet kért a Görgeihez írt szeptember 7-i és a neve
zetes szeptember 11-i levél miatt neheztelő Kossuthtól; „azt meghiheted, hogy
semmit sem hagyok próbálatlan". Október 8-án írott levelében úgy vélte, hogy
a török hadseregbe történt átlépések továbbra is magukban hordják a török
orosz háború lehetőségét. Ez pedig azt jelenti, folytatta, hogy mivel a komá
romi vár még mindig magyar kézen van, Ausztria kénytelen lesz legalább az
1848-as alkotmányt megadni Magyarországnak; annál is inkább, mert Palmerston is hasonlót tanácsolt az osztrák kormánynak. Andrassy tehát — akár
csak Kossuth — komoly reményeket fűzött a komáromi erőd kitartásához.
Nemsokára azonban kiderült, hogy ezek is hiú remények voltak; a levél megí
rásának pillanatában Komárom már három napja a cs. kir. csapatok kezén volt.
Kossuth és Andrassy levelezésében ezután viszonylag hosszú hiány van.
Következő levelét november 11-én írta Kossuthnak; ebben már értesítette arról,
hogy a kiadatás körüli vita ugyan véget ért, de a török ígéretet tett Ausztriá
nak és Oroszországnak, hogy a menekülteket Kisázsiában internálja. Novem
ber 19-én részletesebb beszámolót közölt az internálás körülményeiről, s egy
ben utalt arra is, hogy nemsokára kénytelen lesz Konstantinápolyból távozni.
„Ha tudnám, hogy a legkevesebbet segíthetnék azáltal, hogy én is ittmaradnék,
27 Kossuth menekülésének hírére 1. HF II. k. 660. o., No. 1570.; Hajnal István: A Kossuthemigráció Törökországban. I. k. Bp., 1927. 707. o. Andrassy aug. 25-i levelére 1. Waldapfel: IV. k.
371., 374. o. és Vértesy: ITK 1917. 221—222. o. Az aug. 27-ig érkezett hírekre 1. Hajnal: 457—460. o.
Aug. végén írott levelére 1. Perczel Miklós naplóját. OSZK Kt. Quart. Hung. 3185. 63. f. szept. 2.
V.o. Hajnal: 187—189. o. Szept. 3-i levele MOL KLI 530. Közli Hajnal: 463—464. o. Andrassy ekkor
írta Kossuthnak, hogy másnap ír Telekinek ; ezt meg is tette dátum nélkül. Waldapfel : IV. 409. o.
Canning szept. 3-án írott jelentését a Correspondence alapján magyar fordításban közli
Hentaller Lajos: Kossuth és kora. Bp., 1894. 267—268. o. Andrassy szept. 7-i levelét 1. KLI 531.;
Görgey-lt. b/6. fasc. név szerint. (Hajnal István még Kossuth-iratok közül közölte). Mindkettőt 1.
Hajnal: 465—467. o. Az utóbbi születésének körülményeire 1. Andrassy szept. 30-i (?) levelét.
MOL KLI 548., közli Hajnal: 494. o. Andrassy megjegyzése Görgeiről („ambiciózus volt csak, de
nem egészen gyáva áruló") később Kossuthnál is feltűnik. L. Kossuth Lajos iratai. (S. a. r.
Kossuth Ferenc) VI. k. Bp., 1898. 193. o. Megjegyzendő, hogy hasonló hírek Görgeiről még szept.
elején is elterjedtek Vidinben. László Károly: Napló katonai életemből. OSZK Kt. Oct. Hung.
720. II. k. 14. f. A kiadatás és internálás kérdésére 1. Hajnal bevezetőjét, 133—250. o. Az értesí
tésre 1. Reiner: 108. o. Szeptember 11-én érkezett meg Konstantinápolyba Szemere Bertalan volt
miniszterelnök; Andrassy neki is azt tanácsolta, hogy mielőbb távozzon. Naplóm a száműzetés
ben. I. k. Pest, 1869. 8—9. o. Andrassy szept. 11-i levelét Kossuthnak 1. KLI 533. Másolata OSZK
Kt. Fond 89/180., Perczel Mór Görgeit szidalmazó széljegyzeteivel Közli Hajnal: 468—470. o. és
Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból. (S. a. r. Zavodszky Géza) Bp., 1977. 43—45. o. Hatására 1.
Hajnal: 134—148. o. Kossuth válaszát 1. KLI 543., közli Hajnal: 486—489. o.
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úgy szívesen internáltatnám én is magamat, de azt hiszem, hogy sokkal többet
használok nektek és az ügynek, ha kívül maradhatok" — írta. Azt hallotta
ugyanis, hogy Stürmer listát fog beadni arról, kiket kíván internáltatni az
osztrák kormány; „ha az a Portával egyszer közöltetett, úgy lehetetlen lesz
menekülnöm és így előbb el kell mennem". Andrássy t távozásra bíztatta
Canning is, azzal, „hogy a legközelebbi napon ő is az internálandók számát
fogja nevelni"; továbbá Resid pasa is.
Távozásának pontos dátumát nem ismerjük; Reiner — Kiss László alapján
— szeptember 25-ét ír, ami nyilvánvaló képtelenség. Elképzelhető azonban,
hogy egyszerű félreolvasáról van szó; a 9-ber helyes olvasata, november he
lyett. Ezt hihetővé teszi az is, hogy Guyon, az Andrássy helyett az emigráció
konstantinápolyi képviseletével megbízott tábornok, november 26-án tette első
látogatását Canning angol követnél. December végén Andrássy már Párizsból
írt Kossuthnak az emigráció híreiről.
Emigrációs tevékenységének ismertetése nem tartozik e tanulmány körébe.
Azt azonban röviden elmondhatjuk, hogy 1852-ig igen aktívan vett részt az
emigráció politikájában. Nem távolodott el Kossuthtól, bár már 1850-ben, az
Eclectic Rewiew-ban közzétett cikkében arról értekezett, hogy Ausztria fenn
maradásának és orosz függőségből való megszabadulásának egyetlen útja az,
ha visszaadja Magyarország jogait, mert csak így képes erős államot alkotni.
Ez a tétel pedig Andrássy politikai filozófiájának alaptételét képezte; 1861-ben
az országgyűlés felirati vitájában is ezt fejtette ki.
Milyen tanulságokat von le Andrássy 1848—49-ből, ha levont egyáltalán va
lamit? Nos, a válasz nem egészen egyértelmű. 1850 elején még Telekivel együtt
azt hangoztatta: „ha magunkat Magyarhonban kell rekonstituálni", le kell
mondani a magyar nemzeti szupremáciáról, meg kell adni mindent a nemzeti
ségeknek, „és alkossunk föderatív státust, melyben természetesen és nem rá
erőltetve a magyar lesz a vezető és kormányzó elem . . . " Ügy tűnik azonban,
hogy ezektől a nézetektől Andrássy eltávolodott. Erre mutat az Eclectic Reviwban megjelent cikk is, illetve az, hogy 1851 májusában a román emigránsokkal
folytatott tárgyalásokon társaival együtt úgy vélte, „a maximum, amit talán
ki lehetne számukra eszközölni, tudniillik a szegedi pontok", azzal, hogy az
országgyűlésen is saját nyelvükön szólhatnak; „ezen túl pedig van az ágyú".
Az Ausztriával való kibékülést illetően pedig birtokai elkobzása után nem volt
valami nagyon megértő; „eleget tanultam egy esztendő óta mindennemű ka
tonai tudományból, hogy visszafoglaljam, csak adjon Isten alkalmat" — írta
Kiss Miklósnak. 1852—53 után azonban egyre kevésbé vett részt az emigráció
politikai tevékenységében. 1857-ben amnesztiáért folyamodott; ezt követe
hazatérése is azt mutatta, elveszítette minden reményét abban, hogy az emig
ráció politikája eredményes lehet. 1848—49 tanulságait igazán az emigráció
tapasztalatai tudatosították benne. Ez a tanulság pedig semmiben sem külön
bözött azoktól az alapelvektől, amelyeket 1850 novemberében az Eclectic
Review-ban fejtett ki. Mindezt 1861-ben szinte axiómaszerűen így foglalta
össze: „Világosnál két függetlenség veszett el, a magyar és az osztrák; és amint
együtt vesztek el, úgy csak együtt lehet őket visszaállítani. Mit idegen segély
elvett a birodalomtól, csak saját népei adhatják vissza".
1851-ben azonban a cs. kir. kormányzat még messze volt ettől a felismerés
től. Ezért aztán — miután hiába szólították fel Andrássyt a hazatérésre, sőt,
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a m n e s z t i á t is h i á b a ígértek n e k i — 1851-ben n e m n a g y o n alapos h a d b í r ó s á g i
eljárás u t á n h a l á l r a ítélték, s n e v é t b i t ó r a szögezték. Az eljárás s o r á n különös
súllyal esett l a t b a részvétele a s c h w e c h a t i csatában, főispáni t é n y k e d é s e és
1849. j ú n i u s i t á r g y a l á s a a szerb k o r m á n n y a l . Az ítélet a z o n b a n csak megszálló
h a t a l o m ítélete volt, a m a g y a r k ö z v é l e m é n y ítéletét Pálffy J á n o s foglalta össze
A n d r á s s y r ó l írott j e l l e m r a j z á b a n : „Elítéltetett s n e v e a k a s z t ó f á r a szegeztetett
1851. s z e p t e m b e r 22-én P e s t e n , s m o s t P á r i z s b a n él e g y i r á n t szeretve és b e 
csülve m a g y a r és idegen [által], v a l a m i n t szeretet- és tisztelettel emlékezik róla
nemcsak e g y k o r i megyéje, h a n e m az ország is".- 8

Róbert

Hermann

„LE BEAU PENDU"
On the Role of Gyula Andrássy in 1843—1849
Summary
On the basis of mémoires, contemporary papers and the historical literature this
study summarizes all what we know about the beginnings of the career of the fu
ture imperial Foreign Minister. Andrássy was the delegate of Zemplén County in the
last Diet. In April 1848 he was nominated to High Sheriff (főispán) is Zemplén. He
took part in the first parliament of representatives as the member of the Upper
House. In September he was active in his county again and later he distinguished
himself in the battle a t Pákozd. In November—October Andrássy dealt with the
matters of the Steamship Navigation Company on the Tisza. In winter 1848 and in
spring 1849 he acted as a leader of a fact-finding board and later he fought in the
battles of the Spring Campaign of the Honvéd Army. At the end of May he was sent
to Constantinople as a diplomat and he came to know of the Világos surrender in Tur
key. Andrássy had a very important role in the fact that the Hungarian emigrants
were not extradited to Austria. On the basis of his activity in 1848—1849 he was con
demned to death and executed in effigie in 1851.

28 Andrássy szept. 16-i levele elveszett, tartalmát szept. 24-i leveléből ismerjük, 1. KLI 550.,
közli Hajnal: 489—492. o. Tartalma megegyezett a szept. 15-én Telekinek írott levéllel, amit
Szarvady Frigyes másolatában ismerünk, közli Waldapfel: IV. k. 409—410. o. A szept. 24-i levél
érkezésére 1. Egresy Gábor törökországi naplója. 1849—1850. Pest, 1851. 49. és 56—57. o., ill. a
kézirat OSZK Kt. Fol. Hung. 1227. 45. f. okt. 4—5—6. Szept. 30-i levelét 1. a 27. jegyzetben. Okt.
8-i levele KLI 550., közli Hajnal: 496—499. o. Itt jegyzendő meg, hogy Kossuth a szept. 12-i
vidini levelet is Andrássy útján küldte tovább Telekinek és Pulszkynak. Hajnal: 494. q. A levél
október 31-én már Genfben volt. Waldapfel: IV. k. 423. o. Andrássy nov. U-i levelére 1. Kossuth
nov. 26-i válaszát. Közli Hajnal: 549. o. A nov. 19-i levelet 1. KLI 578., közli Hajnal: 541. o. V.o.
Perczel Miklós: Naplóm . . . 74., 76. o. Canning szerepére Andrássy távozásában 1. Reiner: 109. o.
és Pulszky 1851. márc. 24-i levelét Kossuthnak. KLI 1152., a vonatkozó részt idézi: Kossuth Lajos:
Irataim III. 318. o. Guyon első látogatására Canningnél 1. Hajnal: 554. o. Andrássy dec. 27-i leve
lét Kossuthnak 1. uo. 600—601. o. Andrássy emigrációs tevékenységére 1. Wertheimen: I. k. 61—94.
o.; Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp., 1967. passim
és Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció 1849—1867. Bp., 1984. passim. Kossuthnak írott leve
leiből közöl Jánosy Dénes: i. m. I—II. k. Bp., 1940—1948. és Horváth: Teleki II. k. 287—288. o.
Kossuth később sürgette Andrássy visszatérését, 1. Pulszky: II. k. 55. o. Andrássy és Teleki 1850.
januári nyilatkozatát idézi Tanárky Gyula naplója. A Kossuth emigráció szolgálatában. (S. a. r.
Koltay Kastner Jenő) Bp., 1961. 26. o. és Horváth: Teleki I. k. 317. o. Ennek alapján Horváth
utólagos kozmetikázásnak tekinti az Eclectic Review-ban megjelent cikket. Andrássy 1851. május
7-i levele Kossuthnak a románokkal folytatott tárgyalásokról: KLI 1213. Idézi többek között
Kovács Endre: A Kossuth-emigráció . . . 21. és 302. o. Andrássy levele birtokai visszafoglalásáról
HL Personalia Nemeskéri Kiss cs. ir. Andrássy Gyula levelei. 1852. febr. 2. Katonai tanulmá
nyaira 1. még Seherr Thoss: Bp. Sz. 1881. 28. k. 407. o. Hazatérésére 1. Wertheimer: I. k. 86—94.
o.; Horváth: Teleki. I. k. 327., 384. o. és Teleki válogatott munkái. II. k. 64. o. 1848 tanulságaira
1. 1861. márc. 26-i és máj. 23-i beszédeit. Lederer: I. k. 122—140. o. Az idézet a 135—136. oldalon.
Hadbírósági eljárására 1. az 1. jegyzetet és HL Pesti es. kir. rendkívüli . haditörvényszék.
1851—10/18. Pálffy János sorait 1. Magyarországi és erdélyi urak. (S. a. r. Szabó T. Attila)
Kolozsvár, é. n. 37. o.
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Robert

Hermann

„LE BEAU P E N D U "
L e r ô l e d e G y u l a A n d r á s s y e n 1848—1849
Résumé
Cet essai résume — à la base des mémoires, des papiers d'époque et de la littéra
ture historique — tout ce que nous savons maintenant sur cette première période de
la carrière de Gyula Andrássy, plus tard le ministre commun des affaires étrangères.
Andrássy a été le député du département Zemplén à la dernière diète. En avril
de 1848 il a été nommé préfet du département. Il a participé au premier parlement
représentatif comme membre de la chambre haute. En septembre il a travaillé de
nouveau dans son département, puis il s'est illustré à la bataille de Pákozd. En oc
tobre il a dirigé le bataillon volontaire de garde nationale de son département, au
camp de Leitha. En novembre et en décembre il s'est occupé des affaires de la Com
pagnie de Navigation à Vapeur de Tisza. En hiver et au printemps de 1849 il a di
rigé une commission d'enquête, puis il a participé aux batailles de la campagne de
printemps. A la fin de mai il a été envoyé à Constantinople, comme diplomate, c'é
tait ici qu'il a appris la nouvelle de la capitulation hongroise. Il se prodigait en fa
veur de ne pas livrer les émigrés hongrois aux pouvoirs publics autrichiens.
A cause de son activité déployée en 1848—1849, il a été condamné à mort en son
absence et en 1851, „in effigie", il a été pendu.

Robert

Hermann

„DER SCHÖNE ERHÄNGTE"
Über die Rolle von Gyula Andrássy in den Jahren 1848—1849
Resümee
In der Studie wird aufgrund von Memoiren, zeitgenössischen Dokumenten und
der historischen Literatur all das zusammengefaßt, was heute über diese frühe Pe
riode der Laufbahn des späteren Außenministers bekannt ist. Auf dem letzten stän
dischen Landtag war Andrássy Abgeordneter des Komitats Zemplin. Im April 1848
wurde er zum Obergespan des Komitats ernannt. Auf dem ersten repräsentativen
Landtag war er Mitglied des Oberhauses. Im September war er wieder in seinem
Komitat tätig, dann zeichnete er sich in der Schlacht bei Pákozd aus. Im Oktober
befehligte er das Nationalgardebataillon seines Komitats im Feldlager an der Leitha.
Im November und Dezember führte er die Geschäfte der Theiß-Dampfschiffahrts
gesellschaft. Im Winter 1848 und im Frühling 1849 leitete er eine Untersuchungs
kommission, dann nahm er an den Schlachten des Frühjahrsfeldzuges teil. Ende Mai
wurde er als Diplomat nach Stambul entsandt, hier erreichte ihn die Nachricht von
der Waffenstreckung. Er spielte eine wichtige Rolle dabei, daß die ungarischen Emig
ranten nicht an die österreichischen Behörden ausgeliefert wurden. Wegen seiner
Tätigkeit in den Jahren 1848—1849 wurde er in Abwesenheit zum Tode verurteilt
und 1851 „in effigie" erhängt.
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Роберт Херманн
„ЗАОЧНО

ПОВЕШАННЫЙ"

О роли Дьюла А н д р а ш ш и в 1848—1849 годах
Резюме
В статье на основании мемуаров, современных документов и исторической литературы
обобщаются все те сведения, которые известны нам об этом раннем периоде деятельнос
ти Дьюлы Андрашши, ставшего позднее в эпоху дуализма совместным министром
иностранных дел Австро-Венгерской монархии. На последнем сословном государст
венном собрании Андрашши был депутатом комитата Земплен. В апреле 1848 года
его назначили главным жупаном комитата. На первом государственном собрании
народного представительства он принимал участие как член верхней палаты. В
сентябре он вновь вел свою деятельность в комитате, а затем отличился в битве при
Пакозде. В октябре как доброволец комитата возглавлял свой батальон националь
ных гвардейцев в Лейтанском лагере. В ноябре-декабре 1848 года он ведал делами
Общества Пароходства „Тисса". Зимой и весной 1849 года он возглавлял работу
контрольной комиссии, а потом участвовал в битвах весенней кампании. В конце
мая 1849 года он был направлен дипломатом в Стамбул, где его и застала весть о
капитуляции сил революции. Он сыграл серьезную роль в том, что венгерские эмиг
ранты не были выданы австрийским властям. В 1851 году он выл осужден на казнь
за свою деятельность 1848—1849 годов и был символически „ т еШ§1е" повешен.
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3ENCZE LÁSZLÓ

ANDRÁSSY GYULA GRÖF ÉS A MAGYAR BIZTONSÁG
1860—1870
,,Mi is hát az a magyar nemzet, az a magyar nemzetiség? Ezek mind rebel
lisek voltak, és azok is maradtak, akiket meg kell semmisíteni, mindenképpen
örökké ártalmatlanná kell t e n n i . . . " l — nyilatkozta az orosz segítséggel viszszaszerzett hatalom birtokában Felix Schwarzenberg herceg, miniszterelnök,
mintha a dunai birodalom belső békéjének megteremtéséhez egyetlen okosabb
és politikailag hatásosabb alternatívát sem lehetett volna kimódolni, csak a
bosszút. Ez az óriási földbirtokkal rendelkező, vagyonához és rangjához illően
dölyfös, ellenállást, ellenvéleményt nem tűrő katona és diplomata, akit a
ruletten és a nőkön kívül legfeljebb a pisztránghorgászat, az anatómia és a misz
tika kötött le behatóbban, s akiben a kortársak a felette nagy orrán kívül sem
mi kiemelkedőt nem találtak, elnyerte Ferenc József korlátlan bizalmát és tisz
teletét. Schwarzenberg kivételes energiájú arisztokratának tűnt a szemében,
hiszen előkészítette trónra lépését, megszerezte az orosz katonai segítséget, el
rendelte nevében a bécsi, a magyarországi és az itáliai megtorlásokat s felvá
zolt neki egy 70 milliós, Habsburg uralom alatt álló Német Szövetséget, amely
gazdaságilag felzárkózhat Nyugat-Európához, s a védővámok ellenére is élet
képes közönséget jelentene. Mindezt akkor, amikor a dinasztia éppen elkerülte
a bukást. Az ifjú uralkodó egyetlen hozzátartozója, egyetlen rokona sem tudta
túlszárnyalni a herceg puszta voluntarizmust leplező eltökéltségét, s nem érte
utol nagyhatalmi állást ígérő fantáziája szárnyalását sem. Ez az oka a miniszter
elnök korai halálát is túlélő, Ferenc Józsefre gyakorolt rendkívüli befolyásá
nak. Eredetileg Karl Ludwig Brück, könyvárusból és a trieszti Lloyd Társaság
alapítójából osztrák kereskedelmi miniszterré emelkedett német polgár nevé
hez fűződik a „mindenki közös közép-európai hazája" célkitűzés, amely a ho
mogén piaci és gazdasági bázison nyugvó nemzeti és társadalmi egység meg
teremtését szorgalmazta. Schwarzenberg népképviseletet kizáró, erős központi
hatalommal rendelkező, a dinasztiának Itália és Magyarország feletti uralmat
biztosító Német Szövetséget képzelt el és politikai, gazdaságpolitikai intézke
déseit ennek a célnak rendelte alá.2 A miniszterelnök a fiatal uralkodó határ
talan bizalmára, a hadseregre, a hivatalnoki karra és a katolikus egyházra tá
maszkodva kezdte el egységteremtő törekvéseit, és szándékai valódiságát iga
zolta az úrbéri viszonyok magyar példát követő újrarendezése — uralkodói
kegyként feltüntetve —, a belső vámhatárok eltörlése, a dohánymonopólium
bevezetése, az 1851. augusztus 21-i császári kéziratok és a Szilveszteri Pátens
előkészítése, a Poroszországra kényszerített olmützi egyezmény, a II. József
alatt már kudarcot vallott germanizáció újrakezdése és más adminisztratív in
tézkedések. A magyar hivatalokat elárasztották a dinasztiahű német, vagy cseh
1 Anton Mayr-Harting
: Der U n t e r g a n g . Ö s t e r r e i c h - U n g a r n 1848—1822. W i e n - M ü n c h e n , 1988. 131. o.
2 Herbert
Matis: Leitlinien d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n Wirtschaftspolitik. I n : Die H a b s b u r g e r m o 
n a r c h i e 1848—1918. B a n d I. Die w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g . Wien, 1973. 64—65. o.;
Alexander
Navotny:
Der M o n a r c h u n d seine R a t g e b e r . I n : Die H a b s b u r g e r m o n a r c h i e 1848—1918. B a n d II.
V e r w a l t u n g u n d R e c h t s w e s e n . Wien, 1975. 73—74. o. ( H e r a u s g e g e b e n v o n Adam Wandruszka
und
Peter Urbanitsch) ; Heinrich Friedjung:
Österreich v o n 1848 bis 1860. 2 B d e . B e r l i n u n d S t u t t g a r t ,
1912. II. 26—27., 67—68. o. ; Richard
Charmatz : Ö s t e r r e i c h s i n n e r e G e s c h i c h t e v o n 1848 bis 1895,
Leipzig u n d Berlin. 1918. 19. o.

— 56 —

alkalmazottak, támadás indult a nemzeti hagyományokhoz szilárdan ragasz
kodó protestáns egyházak, sőt a katolikus vallási vezetők egy része ellen is, és
az egész országot határokon túli helyőrségből származó ezredek szállták meg.
Aligha sikerült volna megkötni a kiegyezést, ha Schwarzenberg életben marad
— 1800-ban született — hiszen éppen a miniszterelnök fosztotta meg az ural
kodót a lojális, vagy megnyerhető befolyásos társadalmi csoportok támogatá
sától a gyűlöletet ébresztő bosszúval, a közjogilag egységes magyar állam ré
szekre szakításával, a nemesség hivatali egzisztenciájának megszüntetésével, a
nemzetiségeknek megadott jogok visszavonásával, a kaszárnyákat erődként hasz
náló idegen katonák jelenlétével. 3 Hiába vitatta a 70 milliós birodalom megte
remtésének lehetőségét Joseph Radetzky tábornagy; hiába minősítette illuzóri
kusnak az Itálián és a Német Szövetségen belüli osztrák szupremáciát az
Oroszországtól függő, másodrendű katonai szerepre hivatkozva, 4 Ferenc József
nem tudott, nem akart lemondani a nagyszabású tervről. Minden eléterjesztett
bel- és külpolitikai kérdést a nagyhatalmi célokat követő hadvezér szemüvegén
át vizsgált, miközben vak maradt a haditechnikai újdonságokkal szemben a
technikai forradalom idején, eltökélten takarékos, amikor a 70 milliós biroda
lom megteremtéséhez nélkülözhetetlen eszközt, a hadsereget fejlesztenie kellett
volna, s érzéketlen a nemzetiségi kérdésekkel szemben a nemzetiség évszázadá
ban. Ugyanakkor könnyen bocsátkozott kockázatos, végső soron a dinasztia
uralmát is veszélyeztető külpolitikai kalandoíkba, tekintet nélkül a feleslege
sen feláldozott emberéletekre és feleslegesen kiadott összegekre. Gróf Andrássy
Gyula szókimondó, s az uralkodói méltóságot csak kötelező formalitásokban
elismerő arisztokrataként rótta meg az állandó közép-európai kül- és katona
politikai bizonytalanság megszemélyesítőjét, Ferenc Józsefet, például a krími
háború idején elkövetett súlyos tévedéséért. Az 500 millió forintot elnyelő
mozgósításról, illetve a dinasztiát megsegítő Oroszország elleni fellépésről
visszafogottan is megsemmisítő ítéletet mondott : „ . . . Oly összeg ez, mely
elégséges volt volna az egész birodalom minden részét vasút- és csatornaháló
zattal ellátni. És mi lett az e r e d m é n y ? . . . E harcban minden hatalom nőtt, még
a legyőzött is. csak Ausztria nem. Franciaország, mely annyi belviszály és kor
mányváltozás következtében befolyásának nagy részét elveszíté, nagy befo
lyást és dicsőséget aratott. Anglia kisebb mértékben, de mégis osztozott szövet
ségese dicsőségében. Piémont az olasz királyságnak vetette meg alapját rész
vétele által. Mit nyert Ausztria újabb adósságokon kívül, világosan bizonyítja
azon körülmény, hogy azóta közel határai mellett minden hatalomnak van
befolyása, csak az osztrák birodalomnak nincs .. . " 5 A 70 milliós birodalomról
szövögetett célok és az európai realitások közötti ellentét a 350 millió forintot
felemésztő 1859-es észak-itáliai kudarc után minden tapasztalt politikus előtt
világossá vált. 6 A felismerés súlyát jelzi, hogy a solferinói csatavesztést köve
tően például báró Jósika Samu, a volt erdélyi udvari kancellár figyelmeztette
gróf Bernhard Rechberg külügyminisztert, hogy az aggasztó magyarországi
belpolitikai helyzetet csak egyetlen módon lehet lecsendesíteni: a tíz esztendő
óta fennálló rendszer „teljes elejtése" révén. A hosszú beszélgetés közben a
3 H a u s - , H o f - u n d S t a a t s a r c h i v (HHStA), K a b i n e t t s - A r c h i v „ S é c r é t a . N a c h l a s s F ü r s t Felix
S c h w a r z e n b e r g . K a r t o n 10. Fasz. 3.; Mayr-Harting
: i. m. 131. o. ; Gerald Stourzh:
Die G l e i c h b e 
r e c h t i g u n g d e r V o l k s s t ä m m e als V e r f a s s u n g s p r i n z i p 1848—1918. I n : Die H a b s b u r g e r m o n a r c h i e
1848—1918. B a n d III. Die V ö l k e r des Reiches. 991., 999—1000. o.
4 K r i e g s a r c h i v (KA) M i l i t ä r k a n z l e i Seiner M a j e s t ä t (MKSM) 7132 e x 1852.
5 Gróf Andrássy
Gyula beszédei. (Kiadta Lederer Béla) 1—2. k. B u d a p e s t , 1891. 1. k., 168—169. o.
6 K A K r i e g s m i n i s t e r i u m . P r ä s i d i a l b ü r o (KM P r ä s ) 3394 e x 1859.
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feltétlen dinasztiahű Jósika nyíltan megkérdezte: „Hiszi-e ön, hogy a Monar
chiát ezentúl absolutisticus módon lehet kormányozni?" A válasz így hangzott:
„Nem, mert meg vagyok róla győződve, hogy a mint az absolutismus mindenütt
forradalomhoz vezetett, nálunk is oda vezetne." 7 Hasonló véleményt adott
Dessewffy Emil gróf Rechberghez küldött táviratában: „Nagyméltóságod tel
jesen meg lehet róla győződve, hogy ha III. Napoleon császárnak négy-öt héttel
ezelőtt conveniál a forradalom színhelyét Magyarországba áttenni, itt azonnaľ
lázadás tör ki, a mely a legrövidebb idő alatt a legnagyobb mérveket öltötte
volna. A császári hivatalnokok legnagyobb része megszökött volna, egy másik
részét szétkergették vagy agyonütötték volna . . . " A baj elhárításra alkalmas
egyedüli eszközként a Schwarzenberg herceg által kialakított, német hegemó
niára törő politika feladását javasolta. Rechberg felkereste a döblingi intézet
ben tartózkodó gróf Széchenyi Istvánt is tanácsot kérve, sőt Deák Ferencet is
Bécsbe hivatta, aki kifejtette előtte az ötvenes évek derekán kialakított állás
pontját: követelte a magyar alkotmány visszaállítását, a kormányhatalomnak
a pragmatica sanctio értelmében való gyakorlását, az ország integritásának a
helyreállítását, a megyei közigazgatás újbóli bevezetését és az idegen hivatal
nokok eltávolítását. 8
Az uralkodó azonban sem diplomataként, sem politikusként, sem államférfi
ként nem volt ura az eseményeknek, hiszen a háborút épp oly hirtelen zárta le
az európai kormányok teljes meglepetésére, mint ahogyan elkezdte. Szüksége
volt ugyan a Német Szövetség hadseregének, a Bundesheernek a támogatására,
de nem ismerte fel Poroszország növekvő erejét, s úgy kezelte kormányát, mint
Metternich tette; kíméletlen abszolutizmusával eltántorította Ausztria mellől
a Dél-Németország politikáját befolyásoló polgári rétegeket, végül elküldte
Berlinbe Albrecht főherceget, hogy készítse elő a Rajna elleni közös felvonu
lást, de még a megegyezés előtt megüzente Piemontnak a háborút. Poroszor
szág nem fogadta el a megkérdezése nélkül hozott döntést, s megtagadta a
segítséget. A Német Szövetség többi állama is a tartózkodást választotta, így
Észak-Itália mellékhadszíntérből főhadszíntérre változott. A francia sikerek
azonban felrázták a német közvéleményt, s Vilmos, a porosz régensherceg
nagyobb segítőkészséget tanúsított: a magentai csata után mozgósította a had
erejét és június végén elindult a Rajnához. Ferenc József azonban július 12-én
váratlanul megkötötte a villafrancai fegyverszünetet.'1 A katonai vereség és
Lombardia elvesztése politikai válságot idézett elő, amelynek az uralkodó leg
több tanácsadója áldozatul esett, s a központi hatalom meggyengülése lendüle
tet adott a magyar nemzeti törekvésnek is. Mind a forradalomtól való rettegés,
mind a németországi porosz befolyás növekedésének a lehetősége felerősítette
Ferenc József legszűkebb, elsősorban katonákból álló tanácsadóinak a hang
ját. A birodalom vezetése legfontosabb célul a Német Szövetségen belüli hege7 Deák Ferencz beszédei, (összegyűjtötte Kónyi Manó) 1—6. k. Budapest, 1886. II. k., 199—200. o.
A Beszélgetés 1859. június 28-án zajlott le.
8 Deák Ferencz beszédei. II. k., 193., 196—197., 207., 214. o.
9 Vilmos, porosz régensherceg 1859. július 14-i levele Ferenc Józsefhez. Quellen zur deutschen
Politik Österreichs 1859—1866. (Herausgegeben von Heinrich Ritter von Srbik) Berlin, 1934. I. k.,
2. o. Ferenc József hirtelen döntését Adolf Beer a pénzhiánnyal indokolja: „Nicht die Nieder
lagen auf den italianischen Schlachtfeldern zwangen Oesterreich zum Frieden, sondern die
Erschöpfung der Staatscassen . . ." Adolf Beer: Die Finanzen Oesterreichs im XIX. Jahrhundert.
Nach archivalischen Quellen. Prag, 1877. 297. o. Ugyanakkor a pénzügyminiszter Brück a követ
kezőket állítja: „Mindaddig, amíg a harc folyt, egészen a legvégső erőmegfeszítésig minden
szükséges összeg a hadsereg rendelkezésére lett bocsátva, mert éppen arról volt szó, hogy a
birodalom jövőjét és becsületét óvjuk . . . " KA KM Präs 2898 ex 1859. Brück an Karl Ludwig
Graf Grünne und Armeeoberkommando, 15.7. 1859.

— &a —

mönia megerősítését tűzte ki, s ennek rendelte alá belpolitikai intézkedéseit is.
Albrecht főherceg az uralkodó melletti teljes szolidaritásra szólította fel a
Habsburg-család tagjait, a hadsereget pedig a hazát megtestesítő főhercegi
família, az uralkodóház engedelmes szolgálatára kötelezte. 10 Ferenc József
továbbra is szuronyokkal legitimálhatta a hitelét veszített abszolutizmust, ki
téve a centralizált hatalom társadalmi bázisát, a németeket, az általános gyű
löletnek, majd a nemzetközi bankházak által kikényszerített Októberi Diplo
mával, illetve a szláv föderalisztikus kísérlet után a Februári Pátenssel ismét
a német centralizmushoz tért vissza. A dunai birodalom nemzetközi tekintélyét
sújtotta a hatvanas évek elején „pénzügyi Solferino"-nak nevezett óriási
államadósság is, amely 1863-ra elérte a két és fél milliárd forintot, az éves ka
matteher a 113 millió, a földbirtokosoknak a jobbágyfelszabadítást követő kár
talanítása pedig az évi 520 millió forintot, miközben az évi állami bevételek
csak 500 milliót tettek ki 1859-től 1863-ig. A végletek között ide-oda kilengő
politika, a pénzügyi gondok — amiről a csípős nyelvű gróf Eugen Kinsky, az
angol-osztrák bank egyik alapítója állította, hogy Marokkó könnyebben hozzá
jut a kölcsönökhöz, mint Ausztria —, a növekvő adóterhek, az általános elé
gedetlenség ismét szembeállította az 1848-ban udvari intrikákkal egymásra
uszított, majd a megtorlással lecsendesített nemzetiségeket. Ferenc József ezzel
a háborútól és az abszolutizmus látszategységétől megrendült birodalommal
készült megvalósítani a valóságos német egységet.11 A terveit akadályozó gon
dok miatt ugyanakkor közelednie kellett a magyarokhoz. Magához rendelte
Deák Ferencet, aki az adósság megosztása, a magyarországi nemzetiségi körze
tek magyar államtól való elszakítása, az önálló magyar hadsereg felállításának
tilalma és a közös ügyek rendezésének javaslata hallatán kétségesnek tekin
tette a párbeszédet. Ezt írta az audienciáról: ,, .. . Sokan azt hiszik: megszűnt
a tizenkét évi absolutizmus, alkotmányosság lépett helyébe, most már jól fog
menni minden. De barátom: az a tizenkét évi absolutismus megrontotta az
állam organicus életének minden műszereit, elköltötte három vagy talán több
generációnak jövedelmét, kizsarolta az életerőt, földhöz verte az ipart és keres
kedést. Most már az alkotmányosság sem képes az utófájdalmakat elhárítani,
az elveszett erőt visszateremteni.. .. Kérdezed: mi vár tehát reánk? Azt a jó
Isten tudja, ember még valószínűleg sem képes megjósolni. Könnyen, igen
könnyen meglehet: bomladozása, szétmállása Magyarországnak is, a biroda
lomnak is. .. ."12
Másfél hónap múlva, a Februári Pátens kiadása után, Deák még sötétebben
látta a jövőt, hiszen az uralkodó nyílt parancsa megfosztotta a magyarokat
10 „Dies sind die Grundsätze, unter denen das Haus Österreich druch vier Jahrhunderte stark
geworden, geblüht hat und die älteste und angesehenste Familie Europas geworden ist. Würden
diese Grundsätze, diese Basis seines Bestehens verlassen, so muss es ver- und zerfallen gegenü
ber seiner zusammengewürfelten Völkerfamilie, deren einzigens Bindemittel so oft (und auch
jetzt wieder) das Haus und dessen Armee waren; gegenüber den demokratischen, alles
nivelliereden Tendenzen der Jatztzeit. . . " Heinrich von Srbik: Aus Oesterreichs Vergangenheit.
Von Prinz Eugen zu Franz Joseph. Salzburg, 1949. Erzherzog Albrecht zu Franz Graf Folliot de
Crenneville. 10. 2. 1861. 133—138. o.
11 1859. november 10-én, Schiller halálának 50. évfordulóján ismét hivatalosan hangzott fel
Bécsben a német egység megvalósításának terve. Dr. Viktor Bibi: Der Zerfall Österreichs. II.
Band. Von Revolution zu Revolution 1848—1818. Wien—Berlin—Leipzig—München, 1924. 270—271. o.
Ausztria államadósságairól Charmatz: i. m. 61—62. o. Deák Ferenc 1861-ben 1500 millió, külföldi
bankoktól kapott kölcsönösszegről tett említést, más, belföldi bankok által adott kölcsönök
mellett. Deák Ferencz beszédei II. k., 305. o. Az állami bevételekről adatokat közöl: Josef
Wysocki (Hohenheim) : Die österreichische Finanzpolitik. In : Die Habsburgermonarchie. I. k.
100. o.
12 Deák Ferenc levele sógorához 1861. január 9-én. Deák Ferenc beszédei. II. k., 304—308. o.
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attól, hogy az adósság vállalása és a hadügyi engedmények ellenében az ország
visszanyerje alkotmányos szabadságát és területi integritását, a parlamentnek
felelős kormányát s a gazdasági felvirágzást előmozdító törvények megalko
tásának lehetőségét.
Andrássy Gyula az önkényuralom felújítása elleni elkeseredett küzdelemben
nem annyira a Pátens konkrét hazai következményeiből indult ki, mint azt
Deák tette, mint inkább a szabad alkotmány Lajtán túli híveihez csatlakozva
a katasztrofális osztrák kül- és belpolitikát ostorozta, amely válságos hely
zetbe sodorta a birodalmat s vele a magyar nemzetet. „. . . Ausztria 37 millió
lakosa közül 30 millió nem tartozik a német nemzetiséghez, s ennek dacára
tizenegy évvel ezelőtt, midőn a történelmi dualismus erőszakkal megszüntette
tek, egy centralisált és német birodalmat alakítottak. Az új Ausztria egy
pyramis volt — hegyére állítva. A természet törvényénél fogva nem állhatott
fenn. És most mit csinálnak vele? Igyekeznek felemelni, de nem hogy alap
jára, hanem hogy ismét hegyére állítsák. . . . A história példája mutatja, hogy
a legnagyobb monarchiák is eszmékben hordják jövendőjüket és csak ezek
által nyernek súlyt az emberiség mérlegében. Anglia az ősalkotmány elveinek
védője. Francziaország a népfenség és a civilisatio eszméjét írta zászlajára.
Oroszország a nagy szláv ideát képviseli. Poroszhon jövője a német egységben
van. De Ausztria mit képvisel, ha a történeti jogok szentségét sem képviseli,
azt felfogni képes nem vagyok . . ."1:1 Az abszolutizmus dogmává merevedett
elvével szemben, amely ismét az önmagát túlélt kormányzati rendszer kriti
kusait akarta elhallgattatni, s nem a kényszerű látszategység rendszerét áta
lakítani, s amely egyszerre vélte biztosíthatónak a soknemzetiségű birodalom
belpolitikai stabilitását és a Német Szövetségen belüli vezető szerepet, európai
realitásokból kiinduló, mind az osztrák, mind a magyar érdekekre ügyelő fel
fogást fejtett ki. Beszéde egyaránt elítélte az 1848-as magyar törvényeket ta
gadó uralkodó trónra lépését és abszolutizmusát, kétségbe vonta a Schwarzenberg által megálmodott célok realitását, egyben t hitet tett a magyar forradalom
és szabadságharc jogszerűsége mellett, de elvetette egy új forradalom szük
ségességét. ,,. . . Azonban tudjuk mi azt is, hogy az 1861-diki diplomatia nem
a régi diplomatia többé, hogy a két nyugati nagyhatalom dicsőséges kezdemé
nyezése folytán, a fejedelmi jogok tisztelete mellé, a népjogok tisztelete is
fölvétetett. . . . Az absolutismus elavult elvei helyett, bölcs és gyakorlati sza
badságot teremteni a jelenkor föladata. E téren magyar hazánkra nagy szerep
vár. E tekintetben Ausztria legközelebbi múltja meggyőzhette Európát is, hogy
reánk most inkább szükség van, mint valaha. Nemzetek nagyságát nem számok
képezik; bölcsesség a törvényhozásban, bátorság a harctéren, ezek egy nagy
nemzet ismertető jelei. E két tulajdon megvolt őseinkben s meglesz bennünk is.
Nagy nemzetté kell tehát lennünk, nem erőszakos annexiók, nem nagy követe
lések, hanem — ha úgy lehet magamat kifejeznem — belterjes hódítás á l t a l . . .
Mi tehát nem fogadhatunk el semmi más alapot, mint azt, mely a pragmatica
sanctió értelmében a personal unió erejénél fogva létezik, s újabban a 48-iki
törvényben gyakorlatilag körülíratott. . . Mondatik továbbá, hogy a 48-iki
törvények visszaállítása ismét a 49-diki eseményeket vonná maga után. Ezen
állítást merőben tagadom. A mint hiszem, hogy e hazának minden fia kész
lenne vérét ontani a haza szabadságáért, ha oda kényszeríttetnék, úgy bátran
13 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 129—130. o.
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ki merem mondani, hogy a magyar nem forradalmi nép, és a végső ellenállásra
csak úgy határozza el magát, ha lépésről lépésre reá kényszeríttetik, mint ez
48-ban történt. . . . Egyébiránt a történelem feladata leend elfogulatlan ítéletet
hozni azon események fölött, melyek a 48-diki törvények szentesítését elő
idézték. Van azonban egy tény, melyet a história bármi elferdítése dacára sem
fog tagadhatni soha, és ez az, hogy a forradalom kitörésének oka nem abban
keresendő, hogy a 48-diki törvények elfogadtattak, hanem abban, hogy meg
nem tartattak. Igenis, a 48-diki események maguk után vonták a 49-iki küz
delmeket, mint a megtámadás maga után vonja a védelmet s mint a hódítási
vágy a függetlenségi vágyat. . . . A köztünk és az osztrák birodalon többi népei
közt fennálló kérdésnek két solutiója van. Egy békés és biztos eredményű, mely
a fennforgó anyagi kérdések méltányos megoldása mellett a két rész szabad
ságát egyaránt biztosítja a personal unió s a 48-diki törvények alapján. Egy
véres és kétes kimenetelű, az összállam s a császársági egység erőszakos vég
rehajtásának eszméjében. A választás nem rajtunk van, de a felelősség
sem . . ."|/;
Andrássy nem csak az uralkodó abszolutizmusával szembeni ellenzékisége és
a nemzeti érdekek következetes képviselete miatt került távol osztályától, az
arisztokráciától, hanem megvesztegethetetlensége miatt is. Ausztria nagyhata
lommá emelkedésével egyidejűleg a történelmi nemesi családok mellett gazdag
városi polgárok, zsoldosvezérek, európai bankházak tulaj dososai, a birodalmi
hivatalok iskolázott jogászai — legtöbb esetben tehetős családok gyermekei —
jutottak jelentős földbirtokokhoz és nemesi címekhez. Az ellenreformáció, a
harmincéves háború, Wallenstein és a felkelők javaiinak elkobzása, a török
elleni magyarországi felszabadító háború lehetőséget nyújtottak a vagyonképzéshez és a feudális uralkodó osztály átrétegeződéséhez a katolikus és Habs
burg-hű nemesség javára. Az ő létszámukat gyarapították a német-római bi
rodalom Ausztrián kívüli államaiból, illetve Spanyolországból és Itáliából ér
kező, a különböző háborúk hasznából részesülni akaró, előkelő származású
férfiak is. Népes csoportot alkottak 1711 körül VI. Károly császár — III.
Károly király —, majd 1736 után Lotharingiai Ferenc kíséretének tagjai. A
francia forradalom elől menekülő főnemesek jelentős része is a Habsburgok
környezetében keresett biztonságot, hozzá magas hivatali vagy katonai méltó
ságot. Az európai arisztokrácia tagjai a napóleoni háborúk után is szívesen
álltak a dinasztia szolgálatába. A II. Lipótot követő uralkodók a privilegizált
nemesség önkényével és jogtalan igényeivel szemben álló polgár helyett a
nemzetek feletti főnemességgel kötöttek szövetséget, akik hűségükért és szol
gálataikért cserébe a birtokadományökon túl hatalmat jelentő hercegi, grófi,
bárói címeket, magas katonai és hivatali beosztásokat nyerhettek, tagjai le
hettek a társadalmi hiearchia legfelső szintjét jelentő aranygyapjas-, a szuve
rén máltai- és a magas német lovagrendnek, valamint a Szent István rendnek,
a hölgyek pedig megkaphatták a legelőkelőbbeknek kijáró csillagkeresztes
dáma címet. Az udvar mellett felsorakozott arisztokrata családok már nem az
otthoni földbirtokos szomszédokkal házasodtak, hanem a legkülönbözőbb
nációk főnemesi fiaival és leányaival, s tökéletesen elvesztették kapcsolatukat
a saját népükkel. Légüres szociális helyzetükben kiszolgáltatottjai lettek a
dinasztiának, amely azonban eszközeihez alkalmazkodva pótolni tudta a hiány14 Ánárássy
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beszédei. I. k., 133—139. o.
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zó hazát. A dunai birodalmon belül csak a magyar és íengyel főnemesség egy
kis része őrizte meg az otthoni, a néphez fűződő kapcsolatait és befolyását, s
ha korlátok között is, de megszakítás nélkül képviselte, sőt védte a nemzeti
érdekeket, akárcsak Észak-Németország és Anglia nemessége. A mágnás csa
ládok nagyobb része azonban az udvar mellett s az udvarból élő arisztokráciá
val azonosult.15 Montét bárónő, Joseph Fisson Du Montét francia, osztrák,
majd ismét francia tiszt felesége, aki Párizsban is és Bécsben is otthont és hazát
talált, de csak a Duna-parti metropoliszban érezte igazán, hogy a gothai alma
nach Európájához tartozik, így hasonlította össze a két várost: „Bécsben ősi
udvar található, valódi nemesség és előkelő luxus, gazdag, élvezni tudó pol
gárság és egy nép, amely komolyan veszi a derűt és a táncot, amelynek jámbor
érzései vannak és értelmének csípős tréfái. Párizs a látszatok városa, a szik
rázó hitványságé, a csalárd gavalléroké, a hamis gyémántoké, a hibás gyön
gyöké, az ál jámborságé, a lelkesedésé, amely csak órákig tart, és az egynapos
kormányoké. 10 A XIX. század második felében az előkelőség presztízse mellett
anyagi előnyök is az udvarhoz kötötték az arisztokráciát. A jobbágyfelszaba
dítással például a Schwarzengerg család 1 870 000, Franz Lichtenstein herceg
1110 000, Alois Lichtenstein herceg 409 000, az Attems grófi család 860 000
forintot kapott, s hasonló összegekkel lettek gazdagabbak a magyar, a cseh és
lengyel mágnások is, mint például a Zichyek, a Károlyiak, az Esterházyak, a
Barkóczyak, a Chotekek, a Kinskyek, vagy a Sapiehák, miközben Andrássy és
a nemzeti érdekeket védő arisztokraták vagyonát konfiskálta a kincstár. A
hatalmas összegeket gazdaságos vállalkozásokba, elsősorban bankokba, cukor és szesziparba lehetett fektetni. Gróf Richard Belcredi gazdasági intézkedé
seihez a főnemességnek kedvező cukor- és égetett szeszesital-, illetve új öröködési adó bevezetésével teremtett szabad utat. A hatvanas évek közepén hír
hedett szenzációja volt például, hogy gróf Eszterházy Móric miniszter 90 000
forintot kapott ajándékba örökségi adókedvezmény címén. Andrássy két test
vére, Aladár és Manó is elfogadták 1860-ban az uralkodótól magas hivatali ki
nevezésüket, anélkül, hogy bárki is kikérte volna előzetesen a hozzájárulásu
kat. Andrássy Gyula azonban visszautasította a zempléni főispáni méltóságot,
s nem elsősorban a megkérdezése nélkül hozott döntés, hanem az abszolutiz
mus szolgálatának megtagadása miatt. Eljárásában szerepet játszott politikai
előrelátása is: a nemzeti érdekek következetes képviseletét nem kockáztat
hatta, mert az elvi tisztaságot zászlóként lobogtató sajtó minden bizonnyal
jogosulatlan becsvággyal, vagy álláshajszolással vádolta volna. Ugyanebben
az időben gróf Csáky László, gróf Bethlen József, gróf Károlyi Sándor, gróf
Teleki Gyula és mások társaságában biztosította Deák Ferencet, hogy vissza
utasítja az udvarnak a tizenegy éves abszolutizmusa utáni látszatengedékeny
ségét és kizárólag az 1848-as törvények elfogadásától teszi függővé az Auszt
riával kötendő megegyezést. Hasonló nyilatkozatot tett gróf Apponyi György
országbíró előtt is, amellyel egyértelműen el akarta határolni magát az udvari
arisztokráciától, illetve a Ferenc Józsefet kiszolgáló magyar mágnások politikai
felfogásától.17 Andrássynak az uralkodói méltósággal szembeni viszonyát taMló15 Nikolaus von Preradovich: Die Führungsschichten in Österreich und Preussen (1804—1918).
Wiesbaden, 1955. 65—72. o. ; Hugo Hantsch: Die Geschichte Österreichs. 2 Bde. Graz—Wien—Köln,
1955. I. k., 333—334. o.
16 A. v. Gleichen-Russwurm: Gesselligkeit. Stuttgart. 1909.
17 Charmatz: i. m. 65—66. o. ; Monori Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora.
1—3. k. Budapest, 1910. I. k., 158—159., 161., 165. o. Gróf Andrássy Gyula beszédei. I. k„ 111—113. o.;
Deák Ferencz beszédei. 293. o.
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an jellemzi az 1861. június 7-i felirati vitában elhangzott hozzászólása is. Deák
Ferenc javaslatában „Felséges császár és király" megszólítással illette a címzet
tet, amire a képviselők között heves vita robbant ki. Sokan végül még az ,,Ür"
szót is kifogásolták. Andrássy a „causticus élcz"-ként jellemzett megnevezési
ötletek után maró gúny helyett óvatosságra és egyben határozott távolságtar
tásra intette társait: ,,. .. A magyar a királyi czímet a legnagyobb feltételek
hez, t.i. a törvények megtartásához köti, és jogosan. Ennek következtében nem
is értelmezhetem másként ezen királyi megnevezést, mely itt van, mint csupán
Gács, Lodoméria, stb. királyságokra, de semmi esetre sem a magyar király
ságra vonatkozólag. .. . Nézetem szerint adjuk meg a hatalomnak azon czímet,
mely semmit nem praejudicál, mely a ház méltóságához s helyzetünkhöz leg
inkább illik, ez pedig a »Felséges Űr« czíme. Részemről nemcsak nem érzem
magam azon helyzetben, mintha czímet találni nem tudnék, sőt inkább igen
sokat is találok, s én minden czímet elösmerek, csak egyet nem: magyar
király." 18
A magyar országgyűlés feliratára válaszul a forradalom hatása miatt több
indulattal, mint megfontoltsággal kormányzó uralkodó továbbra is a felüle
tesen kigondolt birodalmi egységtudathoz ragaszkodott a kölcsönös engedmé
nyekkel megvalósítható, valóságos egységgel szemben 1861. augusztus 22-én
feloszlatta a követeléseit megfogalmazó magyar országgyűlést, november 5-én
katonai provizóriumot léptetett életbe, s helytartóvá nevezte ki gróf Pálffy
Móric altábornagyot. A Februári Pátens lényegét fejezte ki a Ciszlajtániában
változatlanul hagyott abszolutisztikus-centralisztikus hatalom, miközben Ma
gyarország ismét egy katonailag meghódított, osztrák rendőri- és közigazga
tási felügyelet alá helyezett tartománnyá süllyedt, mint 1849-ben. Anton
Schmerling államminiszter, a politikai szabadságot a magyar- és szlávellenes
magatartásban feltételező német liberálisok embere, a pesti országgyűlés ki
egyezési készségről meggyőzhetetlen, lefelé erőszakos, felfelé engedelmes
államférfi büszkén jelentette ki: „A magyarok azt hitték, hogy megnyerhetnak céljaiknak. Programjuk: liberalizmus a magyarokon keresztül. Rechberget környékezték meg, hogy segítségével a minisztériumba hozzanak. Én azon
ban közvetlenül a császárral egyeztem meg, s az ő engedélyével alakítottam
ki szisztémámat." Schmerling biztosra vette, hogy újra felkelés fog kitörni,
amelynek leveréséhez, Ferenc József véleményéhez hasonlóan, a „rend em
berét", Pálffyt tartotta a legalkalmasabbnak.
„Véget kell vetni a magyarországi terrorizmusnak" — hirdette akkor, ami
kor a dunai birodalom belpolitikai helyzetét a magyarok elszántsága, a csehek,
a horvátok, sőt a német nacionalista csoportok elégedetlensége miatt az elkép
zelhető legrosszabbnak lehetett csak minősíteni, a külpolitikai elszigeteltség
ből pedig még mindig nem sikerült kitörni. I9
Pedig a birodalomnak égető szüksége volt valamilyen belső sikerre, hiszen
a berlini kabinet elérkezettnek látta az időt a régi szövetségi gondolat, az
Ausztriát kizáró szűkebb német egység megvalósításához, amelyhez az érzelmi
alapot az egyre gyakoribb és hangosabb lövész- és dalosünnepek adták meg.
Bécs döntésre kényszerült a hegemónia kérdésében, de a kérdés megoldásá18 Andrássy Gyula beszédei. 140—141. o.
19 Bibi: i. m. 274. o.; Heinrich Friedjung: Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland
1859 bis 1866. Stuttgart und Berlin, 1907. 3 Bde. I. k., 43—44. o. Deák Ferencz beszédei. III. k.,

379. o.; Wertheimer: i. m. i, k., 194—195. o.
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hoz sem az uralkodó, sem közvetlen környezete nem a kölcsönös engedmények
útját választotta — Rechberget kivéve —, hanem a konfliktusok vállalásáét.
Ugyanakkor a haderő a takarékossági kényszer és az uralkodó technikaellenessége miatt nem kapta meg a gyalogság modernizációjához szükséges össze
geket.20 Hasonló vaksággal kerülte el Ferenc József a kudarcokkal teli tapasz
talatok ellenére a Magyarországgal megromlott viszony javításának egyetlen
módját, az 1848-as törvények elismerését is, amely egyben a birodalmat al
kotó többi nép nagyobb politikai szerepvállalását, vele az állam korábbi nem
zetközi súlyát biztosíthatta. Schwarzenberg eredendő bűne ismétlődött meg a
téves helyzetmegítélésben és a téves elhatározások sorozatában, a „Mi is az a
magyar nemzet, az a magyar nemesség. Ezek mindig rebellisek voltak . . . "
felkiáltás visszhangjában és a 70 milliós birodalom illúziójának továbbélésé
ben. Akkor, amikor Albrecht von Roon porosz hadügyminiszter és Helmut von
Moltke porosz vezérkari főnök már manővereken iskolázta az új, nagy tűz
gyorsaságú lőfegyverrel felszerelt és új hadkiegészítés szerint szervezett porosz
haderőt az Otto von Bismarck által tervezett végső összecsapásra. A berlini
kabinet nem az 1850. november 29-i olmützi szerződés bosszújára készült, mint
Bismarck állította, hanem az Ausztriát kizáró, óriási Poroszországként elkép
zelt német birodalom megteremtésére.- 1
Andrássy szomorúsággal vegyes felháborodással ítélte el Ferenc József és
Schmerling bel- és külpolitikai kontárságát, a magyar és egyben az osztrák
érdekek veszélyeztetését. A Pesti Napló 1861. szeptember 26-i tudósítása sze
rint a Zemplén megyei közgyűlésen ,.többek között" ezeket mondotta: „Tisz
telt bizottmány, az országgyűlés működése néhány szóba foglalható: Megadván
a fejedelemnek, a mi a fejedelemé, követeltük a nemzetnek, a mi a ftlemzeté.
Az uralkodói jogok tisztelete mellett, a törvények szentségének elismerését
kívántuk. Ragaszkodtunk a 48-iki törvényhez nemcsak azért, mert szentesített
törvényeink valának, hanem azért is, mert ezek nélkül sem Magyarország
jogait biztosítva, sem Ausztria és Magyarország között állandó viszonyt kép
zelni sem lehet. Követeltük a 48-diki törvények életbelépétetését, nem azért,
mert elleneink állítják, hogy Ausztriától elválhassunk, hanem azért, hogy az
alkotmányossá vált osztrák tartományokkal, kölcsönös biztosítékot nyújtó tör
vényeink alapján, a régi kapcsot fenntarthassuk. Tovább mentünk. Őseink
példájával ellenkezőleg, készeknek nyilatkoztunk, kétségtelen jogi állapotunk
tól eltérve, méltányos arányban átvállalni azon terheket, melyeket az elmúlt
bureaukratikus kormány drága rendszere, nálunk még mindig, és sokszor el20 1862-ben 122 millió, 1863-ban 120 millió forint a h a d s e r e g k ö l t s é g v e t é s e . KA KM P r ä s . Centr a l k a n z l e i (CK) 2857 ex 1862. K r i e g s m i n i s t e r an F i n a n z m i n i s t e r 23. 8. 1862., KA P r ä s CK 757 ex
1863. K r i e g s m i n i s t e r an F i n a n z m i n i s t e r 18. 3. 1863. Csak a t ü z é r s é g m o d e r n i z á c i ó j a lett v é g r e 

hajtva az észak-itáliai hadjárat tapasztalatai alapján. A La Hitte vontcsövű lövegek másolására
1861—1864 között került sor. KA MKSM 3278 ex 1861.
21 Bismarck Ausztria elleni céljaihoz meg kívánta nyerni a magyar emigrációt és gróf Arthur
Sehcrr-Thoss előtt így nyilatkozott:
Ich habe mir zum Ziele gesetzt, dit Schmach von
Olmütz zu rächen, dieses Österreich niederzuwerfen, das uns das Unwürdigste behandelt, uns
zu seinem Vasallen erniedrigen möchte. Ich will Preussen aufrichten, ihm die Stellung in
Deutschland schaffen, die ihm als rein deutschen Staat gebührt. Ich verkenne nicht den Werth,
den die Hilfe Ungarn für uns haben kann und ich weiss, dass die Ungarn nicht Revolutionäre
sind in den gewöhnlichen Sinn des Wortes. Uerigens hat ja schon der grosse Fritz mit
unzufriedenen ungarischen Magnaten wegen eines Bündnisses unterhandelt. Wenn wir siegen,
wird auch Ungarn frei werden. Verlassen Sie sich darauf . . . "
A. Kienast: Die Legion Klapka. Eine Episode aus dem Jahre 1866 und ihre Vorgeschichte.
Wien, 1900. 35. o. Bismarcnak esze ágában sem volt betartani a magyar emigrációnak tett ígére
tét. Nem akart Közép-Európában veszélyforrást jelentő kis államokat. Ugyanakkor sikertelen
maradt a porosz szolgálatban álló magyar légió fogadtatására tett erőfeszítése, mert megbízottja
figyelmeztette a forradalomellenes magyar államférfiakat. Deák Ferencz beszédei. III. k., 481. o.
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lenünk, teremtett és felhasznált. . . . A nemesi kiváltság nem szűnt meg a
hazánkban, hanem csak kiterjesztetett. Most mindnyájan nemesek vagyunk,
mert mindnyájan tartozunk védeni a hazát
Elleneink, minden anyagi ha
talom dacára, még semmire sem tudtak kényszerítem; mi már kényszerítettük
őket egyre; arra, hogy becsüljenek, és kényszeríteni fogjuk arra is, hogy át
lássák, hogy Magyarországot legyőzni lehetetlen, kielégíteni: az osztrák biro
dalom létkérdése. . . " 22
Az országnak a birodalmon belüli helyzete éveken keresztül lényegében
változatlan marad. Ferenc Józsefnek a Schmerling nevével s a hevenyészett
faépületben működő Reichsrattal takart abszolutizmusát elutasították a
magyarok, az olaszok, a horvátok, sőt a csehek is, akik csak azért érkeztek
Bécsbe, hogy a jogtalan mandátumelosztások miatti tiltakozásul azonnal haza
utazzanak. Az uralkodó megvetette a korábbi Thaliatheaterben berendezke
dett és „Schmerling-színiház-diak" elkeresztelt birodalmi tanácsot, amely nem
működött jobb körülmények között, mint a külvárosi színészek. Palota volt
elég Bécsben, de Ferenc József nem tartotta uralmához méltónak, hogy a
puszta beleegyezésre kirendelt testületnek állandó és előkelő, tehát a kiosztott
szerepet felnagyító környezetet biztosítson. Ebbe a pest-budai sajtóban időn
ként csak Rajxát-nak nevezett összbirodalmi parlamentbe kellett volna be
lépnie a Deák és Andrássy vezetésével állami szuverenitásért küzdő magyar
képviselőknek is, hogy puszta jelenlétükkel igazolják a birodalom egységét s az
abszolutizmus jogosságát. Schmerling tévedett, amikor a ciszlajtániai képvi
selői többséggel vélte ellensúlyozhatónak a magyar önállósági törekvéseket, s
Andrássy és Deák tábora követeléseinek ignorálásával megszerezni uralkodó
jának az ellenőrizetlen kormányzati hatalmat. A divide et impera politikája
azonban csak egyértelmű nemzeti-nemzetiségi gyűlölködés légkörében vezet
hetett volna egy magyarellenes egységfront, egyben a kormány mögötti széles
tömegbázis kialakításához. Ciszlajtániában azonban a politikát befolyásoló
német liberálisok az államminiszter kudarcai és önkényeskedő irányítási mód
szerei miatt hátat fordítottak a kormánynak és rokonszenvvel fogadták And
rássy közeledését. Tévedett Schmerling akkor is, amikor a hadüzenet-gellegű
politikáját elutasító magyarokban, elsősorban Deákban és Andrássyban, „a
nemzeti koaliczió korifeusaiban" forradalmakat és külföldi segítségre várókat
látott, és azt hitte, hogy rendőri megfigyelőkkel, a katonai bíróságok magyar
hazafiakkal szembeni ítéleteivel engedelmességre kényszerítheti őket. A téve
dések ára volt, hogy ha nem is egységes elutasításba, de a csehek, a magyarok,
a horvátok, az olaszok, a lengyelek, a németek együttes ellenállásába ütközött
a kormány, s a miniszterek egy része is Schmerling ellen fordult. Találóan
jegyezte meg lord Palmerston, hogy Ferenc Józsefnek láthatóan nincs is más
dolga, mint hogy vitatkozó miniszterei között közvetítsen. Először a külügy
miniszternek kellett mennie, hogy a poroszokkal szembeni békülékenységével
ne akadályozza a nagynémet terveket. Deák és Andrássy hajthatlansága miatt
az uralkodónak kénytelen-kelletlen be kellett látnia, hogy csak a magyar kö
vetelések elismerése árán teremtheti meg a zavartalan együttműködés felté
teleit a birodalom két fele között. Titkos tárgyalásokkal igyekezett előmozdí
tani valamiféle megegyezést. A közeledés reményében született Deák Ferenc
húsvéti cikke, amelynek megírásában Andrássy is szerepet játszott, s amely
22 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 142—144. o.
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továbbra is ragaszkodott a pragmatica sanctióhoz, de túllépett a puszta perszonálunióra vonatkozó követeléseken, s hajlandó volt megvitatni a közös ügyek
elismerésére vonatkozó javaslatot. Schmerling ebből az engedményből Deák és
Andrássy engedékenységére következtetett és a kényszer és a jóindulat változó
eszközeivel még többet szeretett volna kicsikarni. A cikk üzenetét azonban
ezúttal aligha értette félre az uralkodó: „...Valamint az 1861-diki országgyű
lés, úgy mi is csak a sanctio pragmaticából indulhatunk ki. Meg van ott hatá
rozva az uralkodóház közössége, az elválaszthatatlan és feloszthatatlan birtok
lás, s az ebből természetesen következő közös védelem. Megfelelt e feltételek
nek Magyaroszág, teljesítette híven és szívesen közös védelmi kötelezettségét
a legnehezebb időkben, s még akkor is késznek nyilatkozott e kötelesség telje
sítésére, midőn az országban magas fokra hágott az izgatottság, s a háború,
mely ellen a közös védelem szükséges volt, sokak előtt nem vala népszerű .. ,".23
A régóta melengetett nagynémet birodalmi tervek valóra váltását megkérdő
jelezte az akut belpolitikai feszültség. Schmerlingnek mennie kellett, mert te
hetetlennek bizonyult a magyarokkal szemben és a cseh, a lengyel és az itáliai
területek tartós nyugtalansága is veszélyeztette a világpolitikai jelentőségű
összecsapás sikerét. Az uralkodó a háború előtt szilárd hátországot akart, re
formokra azonban az államminiszter alkalmatlannak bizonyult. Helyét gróf
Richard Belcredi töltötte be, aki gróf Esterházy Móric tárcanélküli, tehát szak
feladattal meg nem bízott, így intrikákra alaposan ráérő miniszterrel, gróf
Mailáth György magyar kancellárral és másokkal együtt a Reichsrat felosz
latását javasolta. Az abszolutizmus két jelképe, Schmerling és a „Schmerlingszínház" eltűnt, de az abszolutizmus az új kormány működése alatt is fennma
radt, elsősorban az ágyúk érveiben bízó katonai vezetésre támaszkodva. Az
1865. december 9-i minisztertanácsi ülésen Ferenc József mondatról mondatra
megismerkedhetett az új magyar országgyűlés előtt felolvasandó trónbeszédé
vel, amely a birodalom biztonságára hivatkozva békülékenységre, az Októberi
Diploma és a Februári Pátens elfogadására szólította fel a képviselőket.-'' A
trónbeszédet vitató magyar politikusok, Deák Ferenc vezetésével, választ szer
kesztettek, amelyben a következőkre hívták fel az uralkodó figyelmét. ,,. . . Az
ország most is folyamatosan absolut kormányzat alatt áll. . . Szentesített tör
vényeink, melyekre nézve Felséged maga is kegyelmesen elismeri, hogy alaki
törvényességök kifogás alá nem eshetik, tettleg nem létezőnek tekintetnek,
. . . még az egyes vallás-felekezeteknek belső nyugalmát is folyvást zavarják.. .
Két egymástól független tisztviselői testület viszi hazánk területén a közigaz
gatást, melynek egyike sem alkotmányos . . ."-5. A fő hibája a válasznak az
volt, hogy csupán Magyarország jogainak kifejtése nem biztosíthatta az ered
ményt, hiszen csak a bécsi kormánytól követelt engedményeket. Ferenc József
pedig ragaszkodott a birodalom biztonságát jelentő nagyhatalmi állás megőr
zéséhez, a nagynémet tervek megvalósításához. Deák pedig hallgatással mel
lőzte a trónbeszédben megfogalmazott igényt. Szándékosan tette, mert az ő
szeme előtt nem a kiegyezés lebegett elsősorban, hanem a magyar alkotmány
helyreállítása. A tételes magyar alkotmányjog azonban nem fogalmazta meg a
birodalom nagyhatalmi szerepét, s Deák veszélyt sejtett az orszára nézve Ferenc
23 Deák Ferencz beszédei. III. k., 315—316. o.; Friedjung: Der K a m p f . . . i. m. 101—102., 104. o.
24 Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848—1867. VI. Abteilung. Das Ministerium
Belcredi. Bd 1. Wien, 1921. Nr. 34. 226—227. o.
25 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 163. o.
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József törekvésében. Ez az a pont, ahol Andrássy felfogása áttörte az uralkodót
és Magyarország politikai erőit elválasztó falat. Elismerte, hogy a nagyhatalmi
állás nem tetszésünktől függ, hanem a földrajzi fekvéstől, a terület nagyságá
tól, a lélekszámtól és a dinasztikus hagyományoktól. Veszélyesnek ítélte, ha
a hatalommal csak Ausztria rendelkezik, de üdvös, ha Magyarország is érvé
nyesülhet benne. 1866. február 20-i beszédében lényegében elhárította a ki
egyezés előtti nagyobb akadályokat. ,,... A nemzet azon kétoldalú szerződés
alapján áll, melyet pragmatica sanctiónak neveznek. Ö Felsége is elfogadta azt.
A kiindulási pont tehát közös. Egyszersmind a legmagasabb trónbeszéd két
dolgot kíván tőlünk: a birodalom hatalmi állásának fenntartását és oly javas
latot, mely mellett a mi alkotmányunk és a birodalom másik felének alkotmá
nyossága megférjen. . . . A birodalom anyagi állapota azon szerencsétlen rend
szer által, mely feladatául tűzte ki a birodalom egyik felének a másik általi
meghódítását, oly szomorú állapotban van, hogy semmire sem lehet inkább
szüksége, mint egy tartós béke jótékony hatására. De békés politikát csak
bensőleg erős állam biztosíthat. Hogy tehát ezt tehesse, kell a birodalomnak
oly erős alapra állíttatnia, hogy a békét, melyre szükség van, ne kelljen kol
dulnia, hanem parancsolnia lehessen . . . Mondjuk ki őszintén: az osztrák biro
dalom nem az többé, a minek lennie kellene. Már egy idő óta nem töltötte be
azon helyet, melyet az európai egyensúly, az európai polgárosodás érdekében
be kellett volna töltenie, mert egy szerencsétlen theoria kedvéért eltért a bi
rodalom valódi czéljától, mely egészen más, magasabb, szebb és nagyobb, mint
az, hogy a birodalom egyik fele a másiknak föláldoztassék. .. Meg vagyok győ
ződve, hogy a februári patens alkotója mai napig sem tudja, mi országok fölött
kormányzott; nem tudja, mily erők azok, melyektől — nem kétlem, akaratla
nul — készült megfosztani a dynasztiát és az összbirodalmat ; nem tudja, hogy
szerencsétlen theoriája kedvéért harmadrendű állammá tette azon birodalmat,
mely irányadó lehetne, s annak is kellene lennie Európa ezen részében . . . Szűn
jenek meg tehát lajtántúli testvéreink egy szerencsétlen theoriához ragaszkod
ni, és mi, mint a felirat kijelenti, formulázni fogunk oly föltételeket, melyek
mellett a mi önállóságunk az ő alkotmányosságukkal, és mindkettő a birodalom
nagyhatalmi állásával megférhessen. De kettőt ne követeljenek tőlünk: azt,
hogy a lajtántúli tartományok belső kérdését mi döntsük el; és azt, hogy mi,
mint magyarok öngyilkosságot kövessünk el, hogy majd velők együtt mint
osztrákok támadhassunk föl.. ."20 A konzervatív magyar politikusok megbot
ránkoztak a beszéd olyan részletein, mint a birodalom „harmadrendű állam",
s hogy a békét „koldulnia kellett". Ferenc József azonban a nagyhatalmi kül
detés támogatását hallotta ki a beszédből, s ettől kezdve bizalommal fogadta
Andrássy tanácsait. Holott a magyar politikust a Német Szövetségen belüli
osztrák hegemónia kivívása kevésbé foglalkoztatta, bár az országnak a birodal
mon belüli súlyát, politikára gyakorolt hatását a német lakosság arányának
növekedése csökkentette volna, hanem inkább Magyarország biztonságának
kérdése, önámítás nélkül vetett számot a lengyel forradalom leverése és
Kossuth Lajos konföderációs tervének megjelenése után azzal a jövővel, ame
lyet a magyarságnak egy forradalom, illetve a török fennhatóság alól sza
baduló és orosz befolyás alá kerülő Románia és Szerbia szövetsége kínált volna.
Megértette, hogy Kelet és Nyugat között a magyarok egyedül nem maradhat26 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 165., 170—171., 175—176. o.
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nak sem semlegesek, sem független politikát meghatározó tényezők. A magyar
ság megőrzéséhez pedig a nyugati szövetséges, a gazdaságilag közepesen fej
lett Ciszlajtánia kedvezőbb feltételeket ígért: egy, az uralkodóval megkötött,
a nemzeti szuverenitást és az országon belüli magyar szupermáciát szavatoló
szerződést, külpolitikailag pedig erős hátországot az orosz vezényszóra hall
gató, számszerű többséggel rendelkező, elmaradott szláv és román néppel szem
ben.27
Az Andrássyval szemben ébredező bizalom azonban még nem befolyásolta
úgy az uralkodó cselekedeteit, mint az udvarhű és a privilégiumait féltő arisz
tokráciának az abszolutizmust igenlő érvelése. Ez a réteg nem rendelkezett
olyan diplomáciai szakértelemmel, de még politikai érzékkel sem, mint az
udvari életet és az udvari függést elutasító magyar gróf. A szembetűnő különb
séget nem csak a legelőkelőbb családok közösségének az alacsonyabb rangúakkal szembeni szigorú elzárkózása és megvetése, vagy például a „grófok kor
mánya" tagjainak — Belcredi, Esterházy, Johan Larisch von Moennich, Albert
Mennsdorf-Pouilly — ragyogó személyi kapcsolatokkal leplezett szolid elő
képzettsége bizonyította, hanem a hierarchia csúcsán élőknek és az állampol
gárok sorsáért felelősöknek a birodalom érdekeivel szembeni közömbössége is.
Bismarck nem csak a porosz hadsereg igényeit elégítette ki a legteljesebb mér
tékben, hanem megnyerte magának szövetségesül Itáliát, a magyar emigráció
vezetőit, sőt a szerb nacionalisták vezérét, Anton Obreskovic ezredest is és
biztosította mind Oroszország, mind Franciaország semlegességét. Ferenc Jó
zsef ugyanakkor nem engedélyezte az elöltöltő puska felváltását a modernebb,
nagyobb tűzgyorsaságú hátultöltő fegyverrel — magabiztosan hangoztatta,
hogy „Radetzky is ezzel győzött" —, éveken keresztül megkurtította a katonai
költségvetést. 28 de elnézte, hogy az arisztrokrácia vezéralakjai korrupcióikkal
megkárosítsák az államot és morálisan is aláaknázzák a birodalom hatalmi
helyzetét.29 Andrássynak az udvari előkelőségékkel szembeni fölénye éppúgy
felismerhető a nemzeti érdekek magánérdekekkel szembeni elsőbbségében, az
érdekeket az osztrák demokratikus követelésékkel összehangoló, politikus meg
nyilatkozásokban, mint az udvari arisztokrácia számára idegen, állampolgári kor
rektségben. Providenciális férfi, gondviselés küldötte ember — jelentette ki
róla Deák Ferec, hiszen egy olyan arisztokrata állt ki az általa helyesnek tar
tott magyar követelések mellett, aki társadalmi rangja és nemzetközi kapcso
latai révén egyenrangú volt az udvari előkelőségekkel. Ferenc József abszolu
tizmusa az ancien régime intellektuális és morális sötétségének jegyeit viselte
magán. Álltak uralkodók a XIX. századi Európa több országának is az élén, s
ezek az államok ettől még jól működtek, sőt akár republikánusok is lehettek,
27 Tíz évvel később Berhard von Bülow porosz diplomata előtt így fogalmazta meg a Nyu
gathoz való csatlakozás szükségességét: , , . . . Az elhatározás meglévén, a szó engedelmeskedett
és olyan világosan beszéltem, hogy Bülow eltátotta a száját.. . Wenn es in dieser Notbaracke,
die man Dreikaiserbündhiss nennt, hinein zu regnen anfängt, so nehmen wir unsere Regen
schirme und spazieren herans. Ihr habt uns aus Deutschland hinausgedrängt, nach meiner Über
zeugung zu unserem Wohl. Ein Staatswesen von 35 millionen kann seinen Gewichtpunkt nicht
ausserhalb haben, aber eine Mission muss dem Staate bleiben. Sie liegt im Orient. Nun wollt
ihr uns Politik zustimmen lassen, die aus jede Lebensbestätigung nach Russen unterbindet,
die uns in unserer nächsten Nachbarschaft das Wort entzieht, die uns dort, wo es sich um
unsere wichtigsten Interessen handelt mit Völkerschaften umringt, die nur den Wink einer
Macht harren, die uns feindlich ist. . ." Országos Levéltár (OL) Családi Levéltár P 4. 1. doboz.
Andrássy naplótöredéke.
28 KA MKSM 51—1/1 ex 1866. Csak a háború közelsége miatt nőtt 1866-ban a katonai költség
vetés 147 millió forintra. A hadsereg csupán 1866. augusztus 1. után kapott 1,5 millió forintot
hátultöltő puskák beszerzésére.
29 Charmatz: i. m. 65—66. o. : Mayer—Harting : i. m. 216—217. o.
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hála a koronás fők pártok feletti gondolkodásának, pártoktól független trónra
kerülésüknek. A dunai birodalomban nem a monarchizmus, hanem a monarchizmus gyakorlata mondott csődöt, hiszen a dinasztiával szövetséges, a dinasz
tiát lefelé hermetikusan elzáró és a politikát befolyásoló udvari arisztokrácia
egyetlen európai látókörű politikust sem tudott felmutatni, vagy ha lett volna,
Ferenc József nem engedte volna olyan önállóan cselekedni, mint cselekedhe
tett Lord Palmerston, Camillo Cavour vagy Otto von Bismarck. Andrássy
ösztönösen megérezte a nála hét évvel fiatalabb uralkodó idegenkedését a
gondolati szárnyalással szemben, de megértette óhajait és rábeszélőképességével el tudta fogadtatni vele az óhajok megvalósításához vezető módokat, rá
adásul azok közé tartozott, akivel az uralkodó kezet is foghatott, mert Ferenc
József csak gróftól felfelé fogott kezet. Deák Ferenc becsülte Andrássyt ön
zetlen hazaszeretetéért, az abszolutizmussal szembeni liberális meggyőződé
séért, minden hízelkedést elutasító őszinteségéért és szerette közvetlen, baráti
jókedélyéért, ami többek közt trivialitást elutasító, s az agglegény öregurat
szórakoztató adomáiból sugárzott. Legbiztosabb munkatársai közé sorolta, s
önálló politikusi egyénisége, Magyarország biztonságát és felemelkedését szol
gáló tervei és magas társadalmi rangja miatt az ország érdekében állónak tar
totta parlamentnek felelős, de az uralkodó számára is tiszteletreméltó minisz
terelnöki megbízatását. 30
1866. január 29. és március 5. között az uralkodó és a miniszterek Pest-Budán
tárgyaltak a magyar politikusokkal, hogy a háború kitörése előtt valamilyen
megegyezés szülessen. A javaslatok elkészültek, az érdemi munkára azonban
nem jutott idő. Ferenc József a hadműveletekre hivatkozva, a custozzai diadal
napján megszakította a tárgyalásokat. A háború kimenetele azonban azokat
igazolta, akik osztrák kudarcra számítottak, hiszen a dunai birodalom nem
viselhetett kétfrontos háborút. A katasztrofális vereség azonban meglepte a
magyar politikusokat, elsősorban a megbízható információk hiánya miatt.?,]
Ferenc József visszautasította azt az olasz javaslatot, hogy adja el Velencét
egymilliárd líráért, de francia nyomásra hozzájárult a megmaradt itáliai bir
tok kiürítéséhez. Ezután a legjobban felszerelt, kiképzett és Benedek Lajos
táborszernagytól begyakoroltatott Déli Hadsereget Albrect főherceg parancs
noksága alatt éppen a feladásra szánt tartományban vetette be, míg a cseh
országi hadszínteret nem ismerő Benedeket a számos hiányosság miatt — több
tízezer újonc még egy lövést sem adott le — a gyenge harcképességű Északi
Hadsereg élére állította. Albrecht győzött ugyan Custozzánál az olaszok felett,
de a 300 000 fős Északi Hadsereg — benne 85 000 magyarországi hadkiegészítésű katona — hadtesteinek rohamai rendre összeomlottak a modern hátultöltő
puskák rettenetes tüzében. Benedek hiába sürgette az azonnali békét, döntő
csatára kellett kiállnia. Július 3-án, Königgratznél céltáblák harcoltak a lövé
szekkel. Akadt hadtest, amely 25 000 emberéből húsz perc alatt tízezret hagyott
a harcmezőn. 50 000 halott és sebesült, 30 millió forint hadisarc, 21 millió
30 B á r ó Eötvös József levele A n d r á s s y h o z 1865. j ú l i u s 18., D e á k F e r e n c levele A n d r á s s y h o z
1867. j ú l i u s 7-én. OL P4. 1. d o b . ; Mayr-Harting:
i. m . 23. o . ; Novotny:
i. m . 76. o . ; Deák
Ferencz
beszédei III. k., 438.; 580—583. o. ( IV. k., 45. o. ; Wertheímer:
i. m . I. k., 323—324. o.

31 A magyar politikusok véleményét jellemezte Trefort Ágoston levele Andrássyhoz 1866.
július 12-én és július 16-án. „ . . . De hogy a monarchia néhány hét alatt oly catastrophához
jusson, s oly rövid idő alatt annyi hibákat el lehessen követni, nem gondoltam volna. A mo
narchia le van alázva, mint még soha se volt. . .". Trefort Andrássyhoz július 12-én. OL P4.
1. dob.
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forint kártérítés volt a háború okozta veszteség. À pénzösszegek elegendőek
lettek volna a hadsereg modernizációjához.
•
A dunai birodalom külpolitikai helyzetét a vereség ellenére sem lehetett
kedvezőtlennek ítélni. A megerősödött Poroszország és Franciaország között
«kiéleződött a viszony, s mindegyik hatalom katonai szövetségesnek kívánta meg
nyerni Ferenc Józsefet. Az európai egyensúly szempontjából fontosnak tűnt,
hogy Ausztria visszanyerje korábbi befolyását. Különösen Angliának állt ér
dekében, hogy támaszt találjon benne a cári birodalom expanziós politikájával
szemben. Az osztrák hadsereg szükség esetén fegyverrel akadályozhatta meg
Oroszország balkáni terjeszkedését és a Földközi-tengerhez vezető szorosok
elfoglalását. A két szomszédos állam a krími háború óta feszült viszonyban élt
egymás mellett, de Oroszország súlyos belső problémái miatt csak hosszú távon
jelentett igazi veszélyt. Bismarck is számolt Ausztriának az európai egyen
súlyon belüli és a keleti nagyhatalommal szembeni szerepével, de királya
Vilmos értelmetlen követelése, a hadi sikerek teljes kiaknázása veszélyével is,
hiszen Tirol és Bukovina közt csupa kis állani jött volna létre, s ezek az új
képződmények tartós forradalmi, vagy háborús fenyegetést jelentettek volna
Európa számára. Ezért — Vilmos hozzájárulását kicsikarva — fegyverszünetet,
majd békét kötött anélkül, hogy egyetlen négyzetkilométerre is igényt tartott
volna. Ausztria ugyanakkor elismerte a Német Szövetség felbomlását, a Porosz
ország keleti és nyugati területei közé ékelődött államok annexióját és tudo
másul vette, hogy Németország az ö résztvétele nélkül fog újjáalakulni, A
dunai birodalom nemzetiségi kérdései ezután természetesen élesebben jelent
keztek, mert az államot többé nem lehetett a határokon túl élő német lakosságra,
vagy a lakosság egyes csoportjaira támaszkodó abszolutizmussal kormányozni.
Az európai kormányok és a nemzetközi sajtó az új helyzet reális értékelése
után arra a — Magyarországra nézve kedvezőtlen — következtetésre jutot
tak, hogy Deák és Andrássy táborának kiegyezési követelései szétforgácsolják
a Habsburg hatalmat. A nyugati küldetés, a korábbi német vezető szerep viszszaszerzésének irreális gondolata azonban eleven maradt mind az uralkodóban,
mind hatalma konzervatív támaszaiban, az arisztokráciában és a hadseregben.
Ferenc József helyzetmegítélési képességét az elvakultan poroszellenes szász
miniszterelnök, Friedrich F. Beust osztrák külügyminiszteri kinevezésével
igazolta. Sem ő, sem uralkodója nem értette meg a néhány héttel a csata után
Bécsbe érkező Andrássy kiegyezési ajánlatában a magyar és osztrák biztonsági
érdekek egymásrautaltságát. A pest-budai politikus sem ítélte kedvezőtlennek
a birodalom külpolitikai helyzetét, s a porosz győzelem, illetve az országban
uralkodó Habsburgellenes hangulat ellenére lemondott a radikális megoldás
ról, mert egy alkotmányjogi közös takaró, alatti de facto függetlenség és a
birodalom két fele közötti politikai és katonai szövetség messze kedvezőbbnek
tűnt, mint a keletről és délről fenyegetett Közép-Európában kivívott teljes
állami függetlenség. Ferenc József és a külügyminiszter Andrássy, Deák Ferenc
üzenetét is tartalmazó nyilatkozatában azonban csak a nemeslelkűség megnyil
vánulását és a poroszokkal szembeni esetleges revanshoz felkínált hátországot,
a mindenre kiterjedő támogatást látta. A tárgyalásokat lezáró XII. törvénycikk
megszövegezését és aláírását inkább a sietség, mint a lehetséges következmé
nyek figyelmes elemzése előzte meg : mind a hadseregről szóló paragrafusok,
mind a tízévenként megújítandó gazdasági kiegyezés időzített bombaként mű
ködött a sajátos dualista rendszerben. „Monarchia, felmondásig" — fogalmaz- . 70 —

tak tömören a borúlátó osztrák politikusok, a befolyásos magyar mágnás, gróf
Csáky Tivadar pedig 1867 májusában kijelentette, hogy „Poroszország nyugodt
lehet Ausztria miatt, miután Beust a birodalmat és politikáját Magyarországtól
tette függővé, mivel a magyarok nem akarnak olyan háborút, amelyet a német
országi osztrák hegemónia helyreállításáért folytatnának, mert tudják, ha
Ausztria visszaszerzi korábbi németországi hatalmát, akkor ők ismét a régi
alattvalói állapotba süllyednének vissza.32
Az európai kormányokat azonban megnyugtatta, hogy Deák és Andrássy
követeléseinek teljesítésével egyidejűleg az udvar konzerválhatta az abszo
lutizmus katonai tényezőit, a dinasztia hatalmát, az udvart körülvevő arisz
tokrácia korábbi befolyasát, az állam támaszát jelentő hivatalnoki apparátust
és a rendőri szerveket. Még inkább megnyugtatta volna, ha tudják, hogy Ferenc
József kikényszerített Andrássytól egy titkos és a dualista korszak egészén át
következetesen érvényesített egyezményt: minden fontos magyar parlamenti
előterjesztés az előzetes engedélyétől függött. Ugyanakkor a kiegyezési törvény
a Monarchia súlyos nemzeti problémáinak megoldását az addig fiktív, „nem
zetek feletti állam" két részállamára bízta,'s ezzel részben tehermentesítette
az uralkodót a sérelmek keltette konfliktusok következményei alól — ami a
nagyobb külpolitikai mozgástér illúzióját kölcsönözte számára —, Magyaror
szágnak pedig a kiegyezés nemcsak a de facto függetlenséget, vagy az uralkodó
osztályok korábbi hatalmának új keretek közötti fenntartását, hanem bizton
ságának tartós szavatolását is, részben területi integritásának teljes elismeré
sét, egyben a nem magyar nemzetiségek állami egységet fenyegető követelé
seinek elutasítását is jelentette. A magyarországi magyar szupremácia és a
liberális jelszavakkal leplezett magyar centralizmus védelméhez azonban az
államhatalomnak szüksége volt egy saját hatáskörben álló fegyveres erőre is.
Az önálló magyar hadsereg követelményét Deák Ferenc fogalmazta meg az
1850-es évek közepén és 1860 decemberében a Ferenc Józsefnél tett látogatása
alkalmával, amelyen a magyar lakosság biztonsági érdekeiből, valamint a ma
gyar hadseregről szóló 1715-ös, 1802-es, 1830-as és 1848-as törvényekből ki
indulva az önálló honvédelem: kérdését a kiegyezés egyik alapvető feltéte
léül szabta. Különös szigorral és következetességgel védte az uralkodóval szem
ben az 1848-as törvények érvényességét. Kijelentette, hogy csak a már egyszer
szentesített alkotmány elismerése, azaz az abszolutizmus megszüntetése után
lehet szó a Bécs és Magyarország közötti közeledésről. Álláspontját ekkor a
német küldetés tudatától magabiztos uralkodó elutasította. Deák a hazai nem
zetiségek számarányára és udvari intrikákkal könnyen felkorbácsolható indu
lataikra gondolva elutasította nemcsak a forradalmat, hanem még a forrada
lommal kacérkodó, a közjogi megközelítés helyett nacionalista érvekre támasz
kodó hazai politikát is. Ugyanakkor jogosan bízott Ferenc József külpolitikai
kalandorságában, s a bekövetkező kudarcot, vagy kudarcokat kívánta felhasz
nálni a magyar követelések elfogadtatásához. Az uralkodói elutasítás miatt
32 Andrássy Beustról:
A dolgokról a legkisebb fogalma sincs. Könnyelmű, hiú, eszes de belá
tás nélkül való ember. Ha más ki nem segít, okvetlenül el fogja veszíteni ezt a Monarchiát, a mint
elveszítette a másik o r s z á g o t . . . " Deák Ferenez beszédei. IV. k., 155—156.; Bibi Beustnak a
kiegyezés megkötésében játszott szerepét így értékeli:
Beust hatte nur die Wiedervergel
tung der Niederlage von Königgrätz vor Augen; ihn interessierten die den Gegenstand der
Beratungen bildenden Fragen, vieleicht auch weil er als Fremdling davon nichts verstand, so
wenig, dass er, wie erzählt wird, bei einer Verhandlung über die gemeinsame Bank einschlief . . .
Er habe es so eilig gehabt, sein Duell gegen Bismarck wieder aufzunehmen, dass er sich kaum
die Bestimmungen des Ausgleiches besah, als er dem Kaiser riet, sie a n z u n e h m e n . . . " Bibl:
j . m. 306; o.

— 71 —

azonban óvatos maradt, de a magyar államiság védelmét szolgáló magyar had
sereg igényéről nem mondott le.33 így az 1866. május 7-i, a kiegyezést előkészítő
albizottsági ülésen nem akarta a hadügyi követelésekkel veszélyeztetni a biro
dalom két része közötti szerződés megkötését, s a parlamentnek felelős magyar
minisztérium megszületését. Más albizottsági tagok azonban, mint Ivánka Imre
volt honvéd ezredes, aki már 1861-ben tervezetet készített a Honvédség újjá
szervezéséről, valamint Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán, követelték az igény
megfogalmazását, figyelmen kívül hagyva a figyelmeztetést, hogy az uralkodó
semmi áron nem hajlandó lemondani a meglevő katonai szervezetről. Másnap
Hollán Ernő hadmérnök, volt honvéd ezredes részletesen elemezte az osztrák
haderő elmaradott viszonyait és a modernizáció halaszthatatlanságát, amelyet
összefüggésbe vélt hozni egy magyar érdekeket is kielégítő hadügyi reformmal.
Andrássy támogatta Deáknak a két külön hadsereg igényével szembeni érveit,
mert ő is felismerte Tiszáék indítványában az egész kiegyezést veszélyeztető
élességet, de egy meglepő gondolattal állt elő: „ . . . a rendes hadseregen kívül
Magyarország oly esetekben, midőn a birodalom vagy az ország érdekei úgy
kívánják, a közös hadseregen kívül külön erőt szerveznessen". Mindenki eluta
sította az ötletét, mert nem tudta meghúzni a határt a rendes esetek vége és a
rendkívüli esetek kezdete között. Május 11-én azonban Andrássy a közös költ
ségekről szóló vitában, kerülő úton, ismét visszatért a javaslatához: , , . . . ha az
ország a rendes hadseregen kívül rendkívüli erőt szervezne, ennek költségeit
maga viseli." Ivánkát feltehetőleg foglalkoztatta bizottsági társa korábbi öt
lete és az általános védkötelezettség várható bevezetésére utalva mellé állt, s
ezt tette Tisza és Ghyczy is. Deák pedig Ivánka érveléséből a határra, a rendes
esetek végére javasolt pontos meghatározást: legyen az a tartalékosok behívása,
amely után az országnak már a végső erőfeszítésre kell kényszerülnie. Ugyan
akkor különbséget tett a vita során kialakult egyetértés, amely bizonyos konk
rétumokat is tartalmazott a magyar haderőre, illetve az uralkodóhoz felkül
dendő javaslat között, amelyet bizonyos feltételek miatt általánosabban kívánt
megfogalmazni és elfogadásra alkalmassá tenni. Július 23-án, a custozzai győ
zelem és az országgyűlés felfüggesztését elrendelő határozat előtti napon meg
született az albizottságnak a kiegyezésre vonatkozó, 65 pontos javaslata. Ebben
a 13. pont biztosította volna a későbbi tárgyalásokon a magyar igények telje
sítését: „Kijelenti továbbá az ország, hogy a védelmi rendszernek szabályozása
vagy átalakítása Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar törvény
hozás beleegyezésével történhetik." 34 Königgrätzet követően a javaslatok bécsi
tárgyalásain Andrássy az uralkodót képviselő Beusttal szemben, akit csak
formálisan tekintett partnernek, élesen és könyörtelenül megvédte az albizott
ság javaslatait, különösen a magyar hadseregről szólóakat. Hasonló módon verte
vissza Albrecht főherceg bizalmasa, Franz John altábornagy hadügyminiszter
ellenérveit is."'5
33 Deák Ferenc beszédei. II. k., 192—193., 306. o. Ferenc József az audiencia után Vay Miklós
bárónak nyilatkozott róla: „Ez aztán tetőtől talpig becsületes, erős meggyőződésű ember. Es
milyen a logikája! Csakhogy sokat tart kivihetőnek, a mi alig leküzdhető akadályokba ütközik."
Uo. 308. O.
43 Deák Ferenc beszédei. 511—521., 556. o.
35 Andrássy nem kímélte a katonai kérdések tisztázására kijelölt,-könnyen zavarba hozható,
alacsony származású hadügyminisztert, John altábornagyot sem. Hol törzsőrmesternek, hol káp
lárnak titulálta, e egyszer Ferenc József társaságában, megunván akadékoskodását, így förmedt
rá: „Sie scheinen es nicht zu verstehen, mein Herr, Sie wissen es nicht." Az uralkodó kettőjük
vitájában Andrássy érvelése mellett döntött, Johnnak pedig rövidesen le kellett mondania. Deák
Ferencz beszédei. IV. k., 319. o.; Edmund von Glaise-Horstenau: Franz Josephs Weggefährte.
Zürich-Leipzig-Wien, 1930. 147. o.
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A kiegyezés katonai vonatkozásai lényegében a magyar igényeknek megfe
lelően alakultak, annak ellenére, hogy a látszat nem ezt igazolta. Az uralkodó
nak a fegyveres erők főparancsnokságán és a külügyek fölötti teljes befolyá
sán kívül korlátlan hatalma maradt Ciszlajtánia felett a rendkívüli állapotok
bármikori bevezetésének lehetőségével, s Magyarországon a törvényalkotás
feletti előzetes vétójogával. Csodálatos helyzet alakult ki számára: megmaradt
abszolút uralkodónak az alkotmányosság látszata mellett. Az európai közvéle
mény azonban a sors groteszk fintorának tekintette, hogy az ismert arisztok
rata, a forradalom őrnagya, az aradi kivégzéseket megúszó és in effigie felakasz
tott Andrássy Gyula nemcsak a miniszterelnöki posztot kapta meg, hanem az
1849-ben bosszút lihegő Ferenc József személyes kívánságára a hadügyminisz
teri tárcát is. Annak ellenére, hogy még egyetlen honvéddel sem rendelkezett.
A kinevezés mindenesetre igazolta, hogy az uralkodó elvben előre hozzájárult
a különálló magyar fegyveres erők felállításához. Ferenc József — ha fenntar
tásokkal is — elégedettnek érezhette magát, hogy megőrizte az állam egységét,
S hogy a magyar miniszterelnök és hadügyminiszter Andrássyban a dualizmus
őszinte igenlőjét köszönthette, miközben nem számított sem a paragrafusok
ban elrejtett buktatókra, sem az utódok várhatóan növekvő önállósági törek
véseire. Andrássy sikeres bécsi tárgyalásai után mindenesetre így öltött végső
formát a XII. törvénycikk hadügyekre vonatkozó paragrafusai közül a 13.:
..Kijelenti továbbá az ország, hogy a védelmi rendszernek megállapítása vagy
átalakítása Magyarországra nézve mindenkor csak a magyar törvényhozás
beleegyezésével történhetik. Miután azonban az megállapítás épen úgy, mint a
későbbi átalakítás is, csak egyenlő elvek szerint eszközölhető czélszerűen: en
nélfogva minden ily esetben, a két minisztérium előleges megállapodása után,
egyenlő elvekből kiinduló javaslatot fog terjeszteni mindkét törvényhozás elé.
A törvényhozások nézeteiben netalán fölmerülhető különbségek kiegyenlítése
végett a két törvényhozás egymással küldöttségek által érintkezik." 36
Albrecht főherceg azonban 1867. február 20-án, röviddel Andrássy hivatalos
kinevezése után, hadparancsban figyelmeztette a katonákat és tiszteket, s köz
vetve a birodalom minden alattvalóját, beleértve Andrássyt is, hogy a magyar
hadügyminiszteri poszt betöltése semmiféle változást nem jelent a hadsereg
egységében, és — függetlenül az alárendeltek nemzetiségi hovatartozásától —
mindenki csak az uralkodó parancsait köteles követni. A hadparancs utolsó
mondatai pedig félreérthetetlenül megfenyegették a külön magyar honvédség
megteremtésén fáradozókat.37 Andrássy elegánsan csak „egy generális magán
véleménye" legyintéssel intézte el a hadparancsba burkolt kihívást. A korona
tanács ülésein, amelyeken a dualista állam közös miniszterein kívül a két fél
miniszterelnökei is részt vettek, elfogadtatta Ferenc Józseffel, hogy az addigi
magyarországi hadkiegészítésű gyalog- és huszárezredek mellett külön magyar
műszaki alakulatok is szolgálhassanak. Meggyőző szavakkal hangsúlyozta, hogy
akkor a katona nem csak puszta kötelességét teljesíti, hanem, mint magyar
állampolgár, honfitársai közt saját külön hazaszeretetét is átérzi, s nem kell
névtelenül, idegenek közt vérét áldoznia. 1867 nyarán, Albrecht főherceg be
folyására, felerősödtek a magyar alakulatok harci alkalmazhatóságát bíráló
hangok. A még meg sem született Honvédséget is lejárató véleményekkel
36 M a g y a r T ö r v é n y t á r . 1836—1868. évi t ö r v é n y c z i k k e k . B u d a p e s t , 1896, 336. o.
37 A h a d p a r a n c s o t közli Glaise-Horstenau
: i. m . 144—145. o.
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Ferenc József katonai kabinetirodájának új vezetője, a fiatal Friedrich Beck
ezredes szállt tisztességgel szembe. Még 1867 márciusában, Budapesten meg
ismerkedett Andrássyval, aki lenyűgözte őt a Monarchia európai hatalmi
helyzetéről és a Honvédség felállításának előnyeiről adott elemzésével, de el
tökéltségével is, hogy a katonai vezetésnek választania kell a hadsereg ketté
osztása, vagy a közös hadsereg melletti külön magyar fegyveres erők felállítása
között. Beck a magyarok 1866-os helytállását kétségbe vonó nézetekkel egysze
rűen számolt le: összehasonlította a különböző hadtestek, dandárok és ezredek
1866-os veszteségi adatait, amelyekből egyértelműen a magyarországi alakula
tok áldozatkészségére és hősiességére kellett következtetni. Attól azonban óva
kodott, hogy a befolyásos Albrecht főherceggel szemben megvédje Andrássy
külön magyar fegyveres erőkre vonatkozó véleményét."
A Honvédség felállítása történetének egyik előzménye Teschenbe nyúlik
vissza, ahol az 1865 őszi szemlén az itt állomásozó gyalogezred tisztje, Julius
Horst őrnagy megsértette Albrecht főherceget a poroszokkal szembeni szurony
rohamok értelmetlenségéről adott véleményével. Alig két év múlva a főherceg
Bécsbe rendelte, alezredessé léptette elő és megbízta az osztrák hadsereg átfogó
reformjának előkészítésével. Horst soha nem tanult vezérkari akadémián, de
hosszú csapatszolgálata, a dunai fejedelemségek megszállása, majd az észak
itáliai hadjárat alatt elégséges tapasztalatot halmozott fel a hadvezetés mu
lasztásairól és felelőtlenségéről. Megfelelő bátorsággal is rendelkezett ahhoz,
hogy véleményét meggyőződéssel védje. A vesztfáliai bevándorlók leszárma
zottja és a magyar arisztokrata hadügyminiszter jól megértették egymást.
Horst először információkat gyűjtött, majd inkognitóban alaposan szemügyre
vette mind a porosz, mind a svájci katonai rendszert, hogy a felülről érkező
gáncsoskodások ellenére a dualizmus viszonyaihoz igazított, sajátos hadszer
vezetet javasolhasson. Emlékiratában, amely aztán az új hadügyminiszter,
Franz Kuhn neve alatt és az ő szemlélete szerint némileg módosítva készült
el,aö a védelmi rendszer teljes átalakítását tervezte. A javaslat tehát a már
elfogadott XII. törvénycikk 13. §-a szerint a magyar törvényhozás egyetértése
nélkül nem léphetett érvénybe.
A magyar állami szuveneritás jelképéről, a nemzeti jellegű Honvédség fel
állításáról Andrássy már az 1867. december 4-i parlamenti ülésen nyilatkozott,
méghozzá nyomatékkal. Zalaegerszeg képviselője, Perczel Mór volt honvéd tá
bornok interpellációjára adott válaszában a reform előkészületeinek tudatá
ban kijelentette: „ .. .bátor vagyok válaszolni, hogy a kormány mélyen át van
hatva azon tudattól, hogy a honvédelmi rendszer átalakítása és végleges meg
állapítása első rendű szükség, és ennek következtében kötelességének fogja
tartani e tekintetben törvényjavaslatot terjeszteni a t. ház elé. A mi a módot
illeti, a kormány igen természetesen csak azt a módot követendi, melyet a t.
képviselő úr is megjelölt, t. i. a XII. törvényczikk 13-dik szakaszában foglaltat,
mely azt mondja, hogy midőn a honvédelem átalakításáról és megállapításáról
lesz szó, a két minisztérium előleges egyetértés útján egyforma fő elvekből ki
induló javaslatot fog a két törvényhozás elé terjeszteni. . .".',0 Ekkor azonban
38 Glaise-Horstenau : i. m. 129., 147—148. o.
39 Ludwig Ritter von Przibram: Erinnerungen eines alten Oesterreichers. Stuttgart und Leipzig,
1910. 151., 217—219. o. Przibram téved Horst rendfokozatát illetően, aki az 1868-as k. k. MilitärSchematismus szerint még csak őrnagy volt. Horst javaslatáról megemlékezik Wertheimer: i. m.
I. k., 414—415. O.
40 Andrássy Gyula beszédei I. k., 264. o.
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már bizonyosnak tűnt, hogy az új szervezet az általános hadkötelezettségen fog
alapulni, ezért Andrássy utasított néhány törvényhatóságot, hogy az 1868-as
újoncozás céljából írják össze az 1847^ben született fiatalokat és tegyék meg a
sorozásra az előkészületeket. Természetesen erre is interpellációval reagált az
ellenzék, amire a hadügyminiszter inkább a gondok nagyságára, mint a megal
kotott törvényekre hivatkozva válaszolt, és közvetve utalt az általa figyelem
mel kísért tervező munkára: ,,. . . a védrendszer alapos és végleges átalakítása
oly nehéz tárgy, hogy a minisztérium, midőn ezen felszólítást kibocsátotta, már
is gyanította, hogy jelenleg még ezen végleges átalakítást a ház elé javaslat
kép terjeszteni nehéz lesz, és így előrelátásból, mondom, czélirányosnak tartot
ta felszólítani a törvényhatóságokat arra, a mit magok is megtehettek volna, és
a mit megtenniök érdekökben van, t. i., hogy az adatokat szerezzék meg, me
lyeknek alapján később, ha az országgyűlés az újonczokat megszavazza, ezen el
járása a legigazságosabban és legbiztosabb alapokon történhessék . . ."41
Horst általános védkötelezettségen alapuló, 18-tól 40 éves korig terjedő ka
tonai szolgálatot képzelt el, amelyből a 20. évtől kezdve mindenkinek 5 évet
kellett volna a tényleges hadseregben szolgálnia, majd ugyanitt 5 évet a tar
talékalakulatok állományában, ezután 5 esztendőt a póttartalékban, végül 4
esztendőt a stratégiai tartalékot biztosító Landwehrben. A Landsurm, a nép
fölkelés, az ország rendkívüli erőfeszítéseihez biztosított volna további kato
nákat, ezért a 18. és a 40. év közötti korosztályok behívását volt hivatva előké
szíteni. A törvényjavaslat évi 100 000 fő újonc bevonultatását és kiképzését tűz
te ki célul, ami az első 10 szolgálati éveket számolva milliós első vonalbeli tö
meghadsereg felállítását eredményezte volna/' 2 Horst, illetve Kuhn a fegyveres
erőkön belül a közös jelleget hangsúlyozta, ami elfogadhatatlan volt Andrássy
számára. Volt honvédtábornokokkal és tisztekkel egy ellen j avaslatot készítte
tett az első vonalbeli közös hadsereget kiegészítő második vonalbeli hadsereg
felállításáról, amelyhez a korábbi osztrák Landhwehr, az 1848/1849-es honvéd
ség, illetve a legkorszerűbbnek tartott porosz katonai szervezet tapasztalatai
kínáltak alapot. A tervezet szerint az általános hadkötelezettek öt év aktív és
négy év tartalékos szolgálat után 29. és 32. életévük között a gyalogságból, lo
vasságból, tüzérségből és műszakiakból álló Landhwehr, illetve a Honvédség
keretalakulataiba lépnének át, és az uralkodó, vagy a honvédelmi miniszter
utasítására háború, vagy súlyos belső nyugtalanság esetén mozgósítanák őket.
A továbbiakban a katonák három évig a Landsturm, illetve a népfölkelés tag
jai lennének, s csak a birodalom rendkívüli erőkifejtéséhez szükséges erőt biz
tosítanák. Horst javaslatával szemben Andrássy a magyar fegyveres erők kü
lönállását mással is hangsúlyozni akarta. Indítványozta, hogy a szolgálatra al
kalmas, de az első vonalbeli seregbe létszámfölény miatt fel nem vett újonco
kat a második vonalbeli seregbe közvetlenül is be lehessen vonultatni — ez
esetben a 21. évtől a 32. évig tartana a szolgálatuk —, továbbá a Landwehr és a
honvédtisztek kinevezéséről a két honvédelmi miniszter is dönthessen/ 13
Az uralkodónak
a haderőreformot
meg. Ugyanakkor
éi Andrássy Gyula

a XII. törvénycikk 13. §-a miatt bele kellett nyugodnia, hogy
a magyar parlament jóváhagyása nélkül nem valósíthatja
veszélyt érzett a Honvédség létezésében, ezért a képviselő
beszédei. I. k., 278. o.

42 Enfwurf. W e h r g e s e t z . H a d t ö r t é n e t i L e v é l t á r (HL) M a g y a r K i r á l y i H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m
(HM) 1868.
43 E n t w u r f des L a n d w e h r g e s e t z e t . HL HM 1868.
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házi vita előtt engedményekre akarta rávenni Andrássyt, majd fel akarta kérni,
hogy az alaposan megkurtított javaslatot szavaztassa meg. 1868. április 18—29.
között elnöksége alatt Budán tanácskozott a közös külügy-, pénzügy- és hadügy
miniszterből, az uralkodó melletti magyar miniszterből, Andrássyból és Beck
ezredesből álló bizottság, amelynek ülésein esetenkint részt vehetett az osztrák
miniszterelnök, az osztrák hadügyminiszter és Horst ezredes, katonai szakértő
is. Vita közben Andrássy a tőle megszokott élességgel verte vissza a 13. § és a
Honvédség létezésének jogosságát vitatok érveit: „ . . . Bizalmatlanság uralkodik
a honvédséggel, mint nemzeti hadsereggel szemben, pedig a magyar nemesi
felkelés is nemzeti intézmény volt, anélkül, hogy az egésznek ártott volna;
szeparatista eszméktől tartanak, holott ilyenek egyáltalán nem léteznek. Ha
ezzel szemben nem hoznak létre életképes honvédséget, úgy az általános had
sereg lelkesedéssel harcolna a magyar dicsőségért, így azonban a magyar ez
redek dicsősége eltűnik az osztrák hadsereg dicsőségében. Ha legalább magyar
hadtestekről, vagy dandárokról lehetne beszélni, kevesebb figyelmet fordíta
nának a honvédségre. Arra a kérdésre, hogy a honvédség terhére redukálják-e
a közös hadsereget, magyar részről úgy hiszem nemmel válaszolhatok, de a hon
védséggel nem szabad nevetséges szerepet játszatni..." Amikor pedig Ferenc
József vissza kívánta utasítani a 13. §-ra hivatkozó magyar miniszter érvelését,
mondván, hogy ez a nemzeti intézmény veszélyes és „csak egy osztrák hadsereg
létezhet", Andrássy kijelentette: „Magyarország olyan intézményt akar, amely
magyar nevet visel, nem akar névtelenül szerepelni az elkövetkező harcokban,
történelmi joga révén erre bizonyos igényeket is formál." Ferenc József ma
kacsságát pedig hatásos megjegyzéssel törte meg: „ . . . a honvédség, ahogy ő
javasolta, mindenkit kielégít és ki is kell, hogy elégítsen, ameddig szótöbbség
gel rendelkezik, keresztül tudja vinni, ha azonban már nem rendelkezik vele,
minden javaslat úgyis felesleges"/1'1 A 13. § tehát olyan fegyverhez juttatta a
magyar tárgyaló feleket, amely az ország viszonylagos önállóságát szavatolhat
ta a gazdasági kiegyezés paragrafusaihoz hasonlóan. „Monarchia, felmondásig"
— gúnyolódhatott a sajtó is, és Ferenc Józsefnek meg kellett hátrálnia. A kon
ferencián megegyezés született a 800 000 fős közös, első vonalbeli hadsereg mel
letti második vonalbeli Landwehr és Honvédség felállításáról. Nem sikerült
ugyanakkor Andrássynak keresztülvinnie a javaslat 2. §-ának elfogadtatását,
amely a következőképpen hangzott: „A honvédség a háborúban az állandó had
sereg támogatására és a belső honvédelemre, békében rendkívüli esetekben a
nyilvános rend fenntartására van meghatározva"/' 5 Nem fogadta el a bizottság
a Honvédelmi Minisztérium átfogó hatáskörére vonatkozó indítványokat sem,
csak az adminisztratív ügyek feletti befolyást. Elvi megegyezés született ugyan
akkor arról, hogy a magyar javaslatok többségét kisebb, vagy nagyobb módo
sításokkal a két parlament elé lehet terjeszteni, hogy a véderőtörvényt Budán
pontosan szerkesszék meg, a birodalom nyugati fele számára pedig Bécsben
dolgozzanak ki egy külön Landwehr-törvényt. Ferenc József az egyesített ter
vezet elfogadásakor külön javasolta a közös hadsereg erősítését, mert tartott
attól, hogy a katonai erő gyengeségét Magyarország bizonyosan a Honvédség
fejlesztésére használná ki. Andrássy túlzottnak és feleslegesnek ítélte az ural44 KA MKSM Separat Faszikel 29/a.: Papp Tibor: Az Osztrák—Magyar Monarchia első véderőtörvény-tervezetét tárgyaló konferencia jegyzőkönyve. Hadtörténelmi Közlemények
(HK), 1968.
4. szám, 710—711. o.
45 Entwurf des Landwehrgesetzes. HL HM 1868.
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kodó nyugtalanságát. A kompromisszumot ugyanakkor szótöbbséggel elfogad
hatónak vélte a magyar parlamentben, s hozzáfűzte, hogy a honvédség bizton
ságáért felelősséget vállal, ,,. . . a pánszlávizmus veszélyétől való félelem azon
ban itt nagyobb, mint a birodalom nyugati felében, de az a törekvés is inten
zívebb, hogy az ellenséggel szemben teljes erővel és megfeszítéssel védekezzen;
ami itt történik, minden esetben az egész Monarchia érdekét és javát szolgálja".«
A nemesi középosztály jómódú tagjaiból és a hatalomból kiszorult arisztok
ráciát képviselő, jobbára liberális ügyvédekből verbuválódott Deák-párt bízott
a kiegyezést követő polgári fejlődés áldásaiban, ezért Magyarország jövőjét
csak a dualista állam intézményrendszerének keretei között képzelte el. A véd
erő kérdésében azonban, a Habsburgokkal szembeni ellenszenv és a honvéd
név varázsa miatt, a választójogtól megfosztott lakosság nagy többsége szemben
állt a párttal, s a mindössze 20 mandátummal rendelkező, harmadik legnagyobb
frakciót, a szélsőbalt támogatta. Andrássy a parlamenti vita során nyugodtan
számíthatott a Deák-párt 250 képviselőjére, az utca hangulata miatt azonban
diplomatikusan kerülni akarta az éles összeütközéseket és mérsékelni kívánta
a várható ellenállást is. Ezért a nyilvános tárgyalás kezdete előtt a „megelőzni
azt jelenti, hogy kormányozni" mondáshoz híven a tavasszal kialkudott ja
vaslatokat június 27-én egy, a pártok küldötteiből álló, szakértői csoportnak
adatta át, hogy kipuhatolja fogadtatását: „ . . . bátor volnék a t. házat felkérni,
hogy midőn ezen törvényjavaslatok kinyomtatását és mentül előbbi tárgyalá
sát elrendelni méltóztatik, méltóztassék az iránt is intézkedni, hogy egy, ta
lán 15 tagból álló bizottság küldessék ki, mely bizottság véleményének alap
ján fognának aztán ezen törvényjavaslatok az osztályokhoz áttétetni. Én azt
gondolom, hogy ez időnyereség tekintetéből is igen kívánatos . . ľ'~' — hangzott
az indoklása. Három volt magas rangú és a magyar lakosság körében népsze
rű honvédtiszt — Perczel Mór, Várady Gábor és Ivánka Imre — biztosította
a katonai szakértelmet és az utca hangulatának a csillapítását, a többiek a tör
vények előkészítésében voltak járatosak. Szereplésük eredményeképpen az
1868. július 30-án kezdődő parlamenti ülésszakon egy kiegyensúlyozott javas
lat felett kellett vitatkozni. Senki sem kifogásolta például az általános hadkö
telezettséget, a honvédségnek a közös hadsereg melletti létét és az alakulatok
keretjellegét, továbbá — a szélsőbal kivételével — senki sem utasította el az
önálló nemzeti hadsereg felállítását korlátozó 1867. XII. törvénycikk érvényes
ségét. Ez azt jelentette, hogy a második legnagyobb párt, a balközép 100 képvi
selője is elfogadta a Deák Ferenc és Andrássy Gyula által kialakított, s Ma
gyarország biztonságát szavatoló osztrák katonai szövetséget, egyben eluta
sította Kossuth konföderációs elképzeléseit. A vitában azonban közjogi és köz
gazdasági sérelmekre hivatkozva ezek a képviselők a dualista állam két felét
összekötő érdekek elsőbbsége helyett a jól hangzó, de az európai és birodalmi
realitásokat figyelmen kívül hagyva a különállást szimbolizáló önálló magyar
hadsereg és önálló magyar külpolitika kialakítását tartották legfontosabb cél
nak. Tisza Kálmán, a balközép vezéralakja például visszalépésnek minősítette
a törvényjavaslatot a XII. 13. §-hoz képest, hiszen az — szerinte — csupán any4G HK 1968. 4. szám, 719., 724. o. Az osztrák politikusok és katonák befolyására Ferenc József
elsősorban a honvédség tüzér- és műszaki alakulatainak felállítását utasította el, míg Andrássy
kikényszerítette a bizottság beleegyezését, hogy a honvédség vezényleti nyelve a magyar, illetve
a horvátoknál a horvát legyen.
47 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 331. o.
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nyit állított, hogy a védrendszer egyenlő elvek alapján állapítható meg, de ar
ról, hogy e tárgyra vonatkozólag közös törvényt kell alkotni, egy szóval sem
emlékezett meg. »Sérelmesnek, sőt bűnnek tartotta, hogy a javaslat az egész
birodalom védelmi feladatairól beszél, sőt egy közös hadügyminiszter kineve
zését is fontosnak ítéli, holott a kiegyezés során erről nem döntöttek. Ghyczy
Kálmán pedig a benyújtott tervezet kiegészítését követelte, hogy a nemzet had
serege csak az ország érdekeivel megegyező hadjáratokra legyen fordítható,
továbbá mozgósítást csak a parlament rendelhessen el és a haderő felhasználását
csak a parlament ellenőrizhesse/' 8
Andrássy nem készült föl írásos válaszra. Szabadon, régóta létező és több
ször végiggondolt biztonsági elképzelésével vetette össze a hozzászólásokban
felfedhető kritikát, s ennek a magyarságot szolgálni kívánó véleménynek az
elemeivel védte meg a kimunkált javaslatot. Igénytelen, frázisokat mellőző lo
gikával beszélt a Ferenc Józseffel és az osztrák nagyhatalmi küldetéshez ragasz
kodókkal szemben kivívott engedményekről, amelyeket jelentéktelen politiku
sok nagyobb hanggal és nagyobb haszonnal kürtöltek volna szét. Tiszával szem
ben értelmetlennek nevezte a sérelem kifejezés használatát, mert a beterjesztett
törvény közös elveken alapuló és nem közös törvény, amely hatályba lép, ha
Ciszlajtánia parlamentje ugyancsak különállóan határoz róla, s ekkor teljesül
het csak a XII. t. c. 13. §-ban megfogalmazott elv. A közös hadügyminiszterre
vonatkozó kritikáról pedig megjegyezte, hogy a kiegyezési törvény egyetlen
minisztériumról sem rendelkezik részletesen, de kimondja, hogy minden közös
nek elismert feladatra közös minisztérium alakítandó, a hadügyi reform után
pedig a védelemmel kapcsolatos kérdések is közösek.
,,. . . Nem tartom én sem jogtalan kívánságnak, sem a közös védelemre ve
szélyesnek — jelentette ki —, ha Magyarország, mely mélyen érzi, hogy a
monarchia megvédése magyar érdek is, azt igényli, hogy ne kelljen névtele
nül elvéreznie az összes terület megvédésében; hanem azt gondolom, hogy a
törvény akkor, midőn világosan rendelkezik arról, hogy csak magyar csapa
tokba sorolhatók be Magyarország fiai, alkalmat adott arra is, hogy miként
őseink Európa különböző csataterein babérokat szereztek és dicsőítették ez
által a magyar nevet, úgy azt tehessék jövőben is azok, kik a közös biroda
lom közös megvédésére hivatva lesznek . . . Amint tehát melegen karolta fel a
magyar minisztérium a nemzetnek igazságos és, ismétlem, a közös monarchiá
ra nézve minden esetre csak hasznos követelményeit, úgy nem akart annak
oly magyarázatot adni, melynek eredménye nem az lett volna, hogy a sereg
különböző csapatai közt hasznos rivalitást ébreszszen, hanem az, hogy mester
ségesen elválasztotta volna egymástól azokat, kik arra vannak hivatva, hogy
egyértelműleg megvédjék a közös magyar—osztrák monarchiát minden külellenség ellen . . . A t. képviselő úr, ki, mint emlékszem, az úgynevezett kö
zösügyi törvények minden stádiumában igen kiemelte a paritás elvét — mit
én igen helyesnek ismerek el — nem fogja azt akarni, hogy mi a közös véde
lem terén gyakoroljunk oly jogot, melyet ő Felsége többi országai nem gya
korolnak; tehát a jogot, melyet e téren igénylünk, a másik résznek is gyako
rolni kellene, mert közös védelemről van szó. Ha tehát nem mint alkotmányos
formaságot, — mert mint ilyen nem sokat nyom, — hanem azért kívánja a t.
képviselő úr, hogy azon czélt érje el vele, hogy csak oly háború legyen lehet48 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 336—337. o.
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séges, mely Magyarország érdekeinek megfelel, és más ne: akkor e jog gyakor
lata a szerint, amint a háború egyik vagy másik rész előtt népszerűtlen, mind
kettőre igen veszedelmessé válhatik. Tegyük föl, kikerülhetetlen lesz oly há
ború, mely főleg Magyarországot, különösen érdekeinket veszélyezteti; fölte
szem, a háború a Lajtán túl nem népszerű, s az illető lajtántúli minisztérium
az ellenjegyzést megtagadja .. . Igaza van tehát a t. képviselő úrnak abban,
hogy itt valami új történt ezer év óta; de az új nem az, hogy mások avatkoz
nak a mi hadügyi dolgainkba, hanem az, hogy mi avatkozunk a mások had
ügyi dolgaiba .. ."',9
Andrássy nem hallgatott a törvényjavaslat születésének nehézségeiről. Utalt
az osztrák tárgyaló fél — közvetve Ferenc József — bizalmatlanságára, amelylyel a fennálló katonai rendszer megváltoztatási igényét fogadta, a külön ma
gyar haderő felállításának követelését pedig a birodalmat fenyegető kataszt
rófának tekintette. Beszélt azokról a veszélyekről is, amelyek a dualista ál
lam haderejének kettéosztása után jelentkeztek volna. Hangsúlyozta, hogy
sikerült az adott körülmények között szerencsés megoldást találni. Beszédét
az előterjesztett javaslat részletes vitája követte, amely az augusztus 6-i sza
vazással ért véget. A parlament 401 képviselője közül 192 mellette, 83 ellene
voksolt, a többi tartózkodott, vagy távol maradt. A szavazás Andrássy szemé
lyes győzelmét, illetve az elvakult osztrák—német hatalmi tudat és az e tuda
tot irritáló magyar nacionalizmus vereségét hozta. A magyarság biztonságára
ügyelő politikus bármely honfitársánál jobban megértette, hogy a szláv—ro
mán többségű, idegen környezetben, a nemzetiségek évszázadában egy kis
állam számára veszélyes a nagyhatalmi illúziók kergetése, s csak a közös ál
lam adhat elegendő garanciát a fennmaradásra. Hasonló következtetésre ju
tott Horst alezredes is, aki vállalta a tavasszal kidolgozott törvényjavaslat vé
delmét a Lajtán túli parlament képviselői előtt, amelyet hallatlan türelem
mel, a megszállottak csökönyösségével látott el. Még a kidolgozott haderő
reform legveszélyesebb ellenlábasát, Albrecht főherceget is meggyőzte a tör
vényjavaslat megszavazásának elkerülhetetlenségéről. A parlamenti vitában
kitűnő vitatkozóként mutatkozott be, rokonszenvet és támogatást szerezve a
Pest-Budán már elfogadott törvénynek. 50 November közepén a Lajtán túli kép
viselők 118:29 arányban elfogadták a tervezetet, amelyet az urak háza érdedi vita nélkül november 28-án jóváhagyott. Ferenc József december 5-i alá
írása után a törvény hatályba lépett.
A megkötött kiegyezés és a megkezdett katonai reform ismét alkalmat te
remtett, hogy feléledjenek az udvarban a Habsburg-dinasztia németországi
hatalmáról szőtt álmok. Ferenc József helyesléssel fogadta az Osztrák—Magyar
Monarchia létrehozásáért birodalmi kancellárrá és gróffá kinevezett, de ud
vari körökben csak revánskancellárként emlegetett Beust javaslatát, hogy
utasítsa vissza Bismarck békülékeny ajánlatát és álljon bosszút Königgratzért
a franciák segítségével. Már az uralkodó és III. Napóleon salzburgi találkozó
ja jelezte, hogy a Schwarzenbergtől örökölt, s osztrák vezetésű 70 milliós né
met állam illúziója fontosabb politikai érv volt Ferenc József számára, mint
49 Andrássy Gyula beszédei. I. k., 340., 344—346. o. Deák Ferencz beszédei. V. k., 445—446. o.
50 Przibram: i. m. 219—220. o. A véderőtörvény osztrák fogadtatásáról írt Zachar József: Az
Osztrák—Magyar monarchia 1868-as véderőtörvényének néhány osztrák vonatkozása című tanul
mányában. HK 1977. 2. szám.
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az öccse, Miksa mexikói császár haláláért felelős franciákkal szembeni gyűlö
lőit:. A találkozó után Beust folytatta a megkezdett közeledést, az eltérő érde
kek és a különböző geopolitikai helyzet miatt azonban eredménytelenül. A ma
gyar parlament legerősebb frakciója, a Deák-párt ugyanakkor Magyarország
nak a birodalmon belüli szilárd helyzete miatt elutasította a német hegemónia
visszaszerzésére tett osztrák lépéseket. Andrássy pedig a porosz-orosz együtt
működési szerződések és a Monarchia felé vezető stratégiai vasútépítkezések
ismeretében tartott egy orosz támadó háborútól, s azzal is tisztában volt, hogy
porosz vereség esetén az egy újabb lengyel felkeléstől rettegő cár meg is indít
ja csapatait, végül ismerte Anglia Napóleonellenes hangulatát, amely végső
soron a szigetország számára veszélytelen Poroszország segítségét jelentette.
Ezért miniszterelnöki hatalmát Beust befolyásának csökkentésére, illetve Fe
renc József külpolitikai kalandjának akadályozására használta fel. 1870 tava
száig nem született semmiféle konkrét katonai megállapodás a dunai biroda
lom és Franciaország között. Ekkor azonban az uralkodó legbizalmasabb kato
nai tanácsadója, Albrecht főherceg Párizsba utazott, hogy egyeztesse a francia
vezérkarral a hadászati elképzeléseket. Júniusban Barthélémy Lebrun tábor
nok, III. Napóleon szárnysegéde Bécsbe vitte a térképeket, a katonai tabellá
kat és adatokat tartalmazó hadműveleti terveket. A két törvényhozás akadé
koskodására számító Ferenc József azonban habozott megpecsételni a kato
nai együttműködést és csak a szándékairól nyilatkozott. Lebrun elkövette azt
a baklövést, hogy hazautaztában, Németország területén, elvesztette a vasúti
kocsijában rosszul őrzött hadműveleti terveket, amelyek Berlinen keresztül
ismét a bécsi hadügyminisztériumba jutottak. 51 Andrássy a magyar parlament
július 13-i ülésén két interpellációra adott válaszában, de szavait Ferenc Jó
zsefnek, Beustnak, Albrecht főhercegnek és a háborút igenlő katonai vezetés
nek is címezve, a következőket jelentette k i : , , . . . A mi a Franczia- és a Poroszor
szág közt felmerült kérdést illeti, nem lehet tagadni, hogy az komoly jelleget
öltött, a nélkül azonban, hogy a béke fenntartásának reménye megszűntnek
volna tekintendő. Ez alkalommal nem mulasztom el kijelenteni, hogy ha a bé
ke fenntartása sikerül, ebben a közös külügyminisztérium őszinte, következe
tes és tevékeny részvétének is nem csekély és elismerésre méltó érdeme leend.
Egyébiránt fel vagyok hatalmazva annak kijelentésére, hogy a közös külügy
minisztérium addigi működésében abból a szempontból indult ki, hogy Auszt
ria és Magyarország ezen fölmerült kérdésben kiválóan csak a béke fönntar
tásának szempontjából van érdekelve,... A mi második kérdését illeti, azt:
mily mértékben járul kormányunk a közös külügyminisztérium határozatá
hoz, melynek eredménye oly végzetteljes lehet Magyarországra? erre bátor
vagyok azt válaszolni, hogy úgy törvényeink értelmében, mint a dolog termé
szetében van az, hogy a közös külügyminisztérium csak a két kormánnyal
egyetértőleg intézkedik ily nagy fontosságú kérdésben, és ebben rejlik, néze
tem szerint, az a garantia, mely talán még a t. képviselő urat is ki fogja elé
gíteni . . ."52 Ekkor azonban a háború már küszöbön állt, hiszen Andrássy be
széde előtti napon I. Vilmos porosz király Bad Emsben Bismarck javaslatára
kiprovokálta a francia hadüzenetet és számítani lehetett arra, hogy Németor
szág teljes hadereje a Rajnához vonul. így lehetőség nyílott arra, hogy az új,
korszerű fegyverekkel ellátott osztrák—magyar hadsereg egyik része hátba51 Przibram: i. m. 268. o.
52 Andrássy Gyula beszédei. 310—311. o.
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támadja a Rajna felé mozgó csapatokat, a másik offenzívát indítson Berlin
felé, a harmadik pedig lekösse a Galíciát és a Magyarországot fenyegető orosz
haderőt. A közös hadügyminiszter, Kuhn, eredetileg mindhárom feladatra
200 000—200 000 főt látott szükségesnek, a birodalom azonban — Beck ezre
des, a katonai kabinetiroda vezetőjének adatai szerint — a haderőreform be
vezetése óta eltelt két esztendő korlátozott eredményei miatt még 400 000 ki
képzett katonát sem volt képes kiállítani. 53 Ugyanakkor Oroszország 300 000
főt kívánt a Monarchia ellen harcba vetni. 1870. július 18-án Ferenc József
elnöklete alatt tárgyaló Albrecht főherceg, Beust, Kuhn, a közös pénzügyminisz
ter báró Lónyai Menyhért, a magyar és az osztrák miniszterelnök egyértelműen
arra a következtetésre jutott, amit legélesebben Andrássy fogalmazott meg:
„Jelen pillanatban csak két álláspont látszik lehetségesnek: vagy háború
Franciaország oldalán Poroszország ellen, vagy a semlegesség. Mi viszont
nem vagyunk arra hivatva, hogy Franciaország szövetségében hadat viseljünk,
marad tehát a semlegesség.54 Ugyanakkor Oroszország erőszakos fellépésé
nek elhárítására részleges, azaz 300 000 fő mozgósítását látta szükségesnek,
ami körülbelül megfelelt a Beck által közölt lehetőségeknek. Sem Ferenc Jó
zsef, sem Albrecht, sem Kuhn nem fogadta el Andrássy érvelését, s ez is alá
támasztja, hogy mennyire voltak tisztában az osztrák tárgyalópartnerek a bi
rodalom valóságos katonai lehetőségeivel. A magyar miniszterelnök nem akart
katonai fellépést Oroszország ellen, ugyanakkor elhallgatta, hogy végső eset
re rendkívüli, az osztrák fél hatalmán kívüli tartalékok felett is tud rendel
kezni. A francia diplomácia ugyanis kísérletet tett a román király megbukta
tására és az ezt követő orosz intervenció kiprovokálására, hogy így kénysze
rítse a Monarchiát a háborúba. Július 20-án szokott élességével támadt rá a
francia ügyvivőre, amiért kormánya veszélyeztetni merte a magyar határo
kat: „Tudja ön, ha a dolgok így folytatódnak tovább, egyik napról a másikra
megérhetjük, hogy a román bandák francia zászlókkal kezükben és a forra
dalmat proklamálva megrohanják keleti tartományainkat.. . Éppen most kap
tam a felhatalmazást, hogy egy speciális hadsereget teremtsek Magyarorszá
gon; a honvédek fogják a hadsereg magvát képezni. A mi katona-nemzetünk
800 000 embert tud csatasorba állítani; meglátja, hogy az ellenzék, a nemzeti
ségi és vallási ellentéteink ellenére Magyarország mindent meg fog tenni,
amit a kormány akar, amelynek én vagyok a miniszterelnöke . . ."55
A magyar törvényhozásban természetesen csak a birodalmi vezetés által
követett politika fő célkitűzéseiről adott tájékoztatást: kimondta, hogy Ausztria
lemondott az 1866 előtti Németországban élvezett befolyásának visszaszerzé
séről s a képviselők élénk helyeslésétől kísérve jegyezte meg, hogy a korábbi
törekvés csak kárt és veszélyt okozott a Monarchiának, nem hasznot. A sem
legesség fegyveres biztosítását is megnyugvással fogadta a parlament vala53 Beck az 1870. j ú l i u s 18-i k o r o n a t a n á c s r ó l í r t a : „ . . . I n d e r K o n f e r e n z k a m es n u n w i r k l i c h
zu d e n A n t r ä g e n v o n B e u s t u n d K u h n , die A r m e e für e i n e n Kriegsfall v o r z u b e r e i t e n u n d zu
mobilisieren. K u h n e r k l ä r t e , dass m a n 200.000 M a n n n a c h W a r s c h a u w e r f e n m ü s s e , u m die
R u s s e n im Z a u m e zu h a l t e n , 200.000 M a n n n a c h B e r l i n u n d 200.000 M a n n a n d e n Rhein, u m d e n
K ö n i g Wilhelm gefangen zu n e h m e n . I c h b e m e r k t e hierauf, d a s s w i r n i c h t in d e r L a g e w ä r e n ,
a u c h n u r 400.000 M a n n anfzustellen, . . . Graf A n d r á s s y w a r d e r einzige, d e r m i c h u n t e r s t ü t z t e ;
. . . " Glaise-Horstenau
: i. m . 167. o . ' B e c k v i s s z a e m l é k e z é s e m i n d e n e s e t r e n e m fedi teljesen a
valóságot. Diószegi I s t v á n közölte a k o n f e r e n c i a szövegét és r é s z l e t e s e n e l e m e z t e a r é s z t v e v ő k
v é l e m é n y é t . Diószegi
István:
A u s z t r i a — M a g y a r o s z á g és a f r a n c i a - p o r o s z h á b o r ú 1870—1871.
B u d a p e s t , 1965.
54 Idézi Diószegi: i. m . 46. o.
55 Diószegi: i. m . 47., 80. o.
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mennyi frakciója, hiszen Andrássy éles különbséget tett az általa elítélendő
nek vélt és más hatalmakat sértő fegyveres semlegesség, illetve a védtelensé
gét kizáró puszta katonai felkészülés között. Érvelését csak a szélsőbal fogad
ta kritikusan, sőt ellenségesen, mint azt Irányi Dánielnek az ország védtelenségéről és a teljesen önálló nemzeti hadsereg azonnali megteremtéséről szóló
javaslata tükrözte. A kiegyezés felmondásának gondolata az 1870 nyarán ki
éleződött nemzetközi helyzetben hatásosnak tűnhetett mindazok számára, akik
nem ismerték az európai erőviszonyokat. A keletről fenyegetett ország biz
tonsága azonban nem a nyugati szövetség felmondását, ellenkezőleg, erősíté
sét követelte. Még a balközép is helyeselte Andrássy helyzetmegítélését, és
azonnali póthitelt szavazott meg a honvédség fejlesztésére és a hadkötelesek
korábbi behívására. 56
Augusztus 5-én, amikor a magyar parlament nyári szünetét megkezdte, a né
met csapatok csak szórványos sikereket értek el. Az első nagy csaták hírei a
miniszterelnököt a karlsbadi gyógykezelésen érték el. Ezekben a napokban sű
rűn levelezett Eötvös Józseffel, aki meggyőződéssel szorgalmazta a Poroszor
szághoz fűződő jó viszony helyreállítását. Augusztus 22-én, a metzi katasztrófa
után néhány nappal, tehát előbb, mint a 70 milliós schwarzenbergi álmot te
mető Beust a gondolatot és a követendő új külpolitikai irányt Ferenc József
nek előterjesztette volna, írta barátjának és minisztertársának a következő
ket: ,,... Francziaország, ha még többször megverik is, azért nem fog megsem
misülni, sőt annál engesztelhetetlenebb lesz a poroszok ellen, minél kevesebb
dicsőséggel végzi a háborút; minthogy a háború, melynek győzelmei részben
bajorok, württembergiek stb. segedelmével vívattak ki, nem végződhetik ezen
államok annexiójával, hanem szükségkép Németországnak egy bizonyos mér
tékig foederatív constituálását fogja maga után vonni, és minthogy éppen Po
roszország hatalmának váratlan növekedése azon meggyőződést fogja előidéz
ni minden államnál, hogy az osztrák—magyar birodalom fennállása kettős
szükség mind az orosz, mind a porosz túlsúly fékezésére: mind ez okoknál
fogva én a porosz győzelmét reánk nézve nem tartom veszélyesnek. Minden
esetre sokkal kevésbé az, mint az ellenkező . . . Főképp egy pont van, melynél
vigyázni kell. Németországban a Dél és Észak lapjai e részben egyet monda
nak — mindinkább meggyőződéssé válik, hogy a háború nem végződhetik
máskép, mint Elzász és Lothringen visszafoglalásával. . . Nézetem, hogy az
nem igen fogná erősíteni Németországot, mely, ha e tartományokat elfoglal
ja, biztos lehet, hogy Franciaország által újra meg fog támadtatni. . . Európa
többi államai itt közbe fognak szólani és valószínűleg a status quo antét fog
ják követelni, talán még fenyegetve is, — és ez nem árt, sőt magam sem kívá
nom, hogy a béke- territoriális változások alapján köttessék. Csak arra kérlek,
használd fel egész befolyásodat hogy ezen negotiatióknál ne a mi külügymi
nisztériumunktól jöjjön az indítvány, hogy akkor, midőn Franciaország érde
kében a németek egy kedvelt óhajtásuktól fosztatnak meg, ne mi játsszuk a
főszerepet, mit sem Németország, sem az Ausztriában lakó németek nem bocsátanának meg, és mi végre nem is szükséges, minthogy e szerepet Muszka
ország már azért sem utasíthatja el, mert az, hogy Elzász és Lothringen Francziaországhoz tartozik, a balti tartományok felett gyakorlott orosz uralomnak
legitimatiója. Engedjünk az oroszoknak alkalmat, hogy maguknak a francziák
56 Andrássy Gyula beszédei. 336—333., 340. o.
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előtt ezen é r d e m e t szerezzék. R e á n k nézve sokkal fontosabb, hogy Poroszor
szágnak ingerültségre okot ne adjunk, mert, m i n t 66-tól mindig, ú g y most
még i n k á b b meggyőződésem, hogy békés kifejlődésünknek egyedüli biztos g a rantiája az, hogy Poroszországgal egy időre, azaz addig, míg megerősödtünk,
jó lábon álljunk. És éppen ez az oka, hogy sokszor még á l m a i m b a n is k ü l ü g y 
m i n i s z t e r ü n k k e l foglalkozom . . . Egyedüli bizalmam Te vagy, ki e fontos pil
l a n a t b a n . . . a journalisták kegyét n e m keresve, csak egy egoismust ismersz,
a hazáét." 5 7
A Kelet és N y u g a t közötti, reálisan mérlegelt politika kialakításában, a m a 
gyarság korlátozott szuverenitásának és biztonságának szavatolásában A n d rássy a m ú l t század h a t v a n a s éveiben p é l d a m u t a t ó szerepet játszott. Ö is csak
egy egoizmust i s m e r t : a hazáét. Ez az oka, hogy kevesebbet tévedett, m i n t az
őt követő, elsősorban személyes, v a g y csoportérdekeket képviselő m a g y a r ál
lamférfiak túlnyomó többsége.

László Bencze
COUNT GYULA ANDRÁSSY AND THE SECURITY OF HUNGARY
1860—1867
Summary
After the defeat of the Hungarian War of Liberation Francis Joseph I inherited
two illusory aims from the Austrian Prime Minister Felix Schwarzenberg: the duty
of Hungary's Germanization and the realization of the German hegemony. The se
rial military failures of the emperor were exploited by Ferenc Deák and Gyula Andrássy to reestablish the independency of Hungary. Andrassy's thorough knowledge
of the foreign and military affairs was of great importance in the preparation of
the reconciliation. After the catastrophic defeat of the Austrian army by Prussia
Andrássy did not endeavour to extort more and more concessions. He aspired to
create total equality between Hungary and Austria and to form a Great Power with
Hungary's western neighbour of medium state of development to neutralize the
threat from the Russian Empire this way. This was opposite to Kossuth's aims, who
planned a confederation with the undeveloped countries of East-Europe on the sa
me consideration. In 1870, as Prime Minister of Hungary, he averted the acceptance
of the military alliance with France against Prussia because it seemed to be fatal
for the Monarchy.

57 Andrássy Gyula beszédei. 357—359. o.
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László Bencze
LE COMTE GYULA ANDRÁSSY ET LA SÉCURITÉ DE HONGRIE
1860—1867
Résumé
Après la répression de la guerre d'indépendance en Hongrie, Felix zu Schwarzenberg, le premier ministre autrichien a laissé en héritage pour Francois-Joseph deux
buts illusoires: le devoir de la germanisation de la Hongrie et l'obtention de l'hégé
monie allemande. Ferenc Deák et Gyula Andrássy ont tiré avantage des échecs mi
litaires successifs du régnant, avant tout pour la recréation de l'existence nationale
indépendante de la Hongrie. Ľexpériance d'Andrássy dans la politique extérieure
et militaire, a reçu un rôle important dans la préparation du compromis austro—
hongrois. Après le défaite, que les Autrichiens ont subie des Prussiens, Andrássy
n'a plus demandé de concessions, mais il a voulu créer la parité totale des deux
États. Outre cela, il a aspiré á créer une grande puissance avec le voisin moyenne
ment développé de l'Ouest. De cette façon, il a voulu neutraliser la menace russe,
pas comme Kossuth, qui avait des projets de confédération avec les pays peu déve
loppés d'Europe Orientale.
En 1870, comme premier ministre hongrois, grâce à son action énergique, il a em
pêché l'acceptation de la coalition militaire avec des Français contre les Prussiens,
parceque ca paraissait catastrophique.

László Bencze
GYULA GRAF ANDRÁSSY UND DIE UNGARISCHE SICHERHEIT
1860—1867
Resümee
Der österreichische Ministerpräsident Felix Schwarzenberg vererbte Franz Josef
nach der Niederwerfung des ungarischen Freiheitskrieges zwei illusorische Ziele:
Ungarn zu germanisieren und die deutsche Hegemonie zu erkämpfen. Die Reihe
militärischer Mißerfolge des Herrschers nutzten Ferenc Deák und Gyula Andrássy
for allem zur Wiederherstellung der ungarischen Eigenstaatlichkeit aus. Bei der
Anbahnung des Ausgleichs spielte es eine bedeutende Rolle, daß Andrássy über die
Außen- und Militärpolitik gut informiert war. Nach der katastrophalen Niederlage,
die die Österreicher von den Preußen erlitten hatten, trachtete Andrássy nicht nach
mehr Zugeständnissen, sondern danach, Ungarns volle Gleichstellung mit Österreich
zu erreichen bzw. anstatt eine Konföderation mit den unterentwickelten osteuro
päischen Ländern — wie von Kossuth beabsichtigt — zu bilden, gegen die russische
Bedrohung eine gemeinsame Großmacht mit dem entwickelten westlichen Nachbarn
auf die Beine zu stellen. Durch sein energisches Auftreten verhinderte er 1870 als
ungarischer Außenminister die Akzeptierung des womöglich fatalen preußenfeind
lichen französischen Militärbündnisses.
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Пасло Бенце
ГРАФ ДЬЮЛА АНДРАШШИ И ВЕНГЕРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1860—1867 Г Г .
Резюме
После подавления венгерской борьбы за свободу премьер-министр Австрии Фе
ликс Шварценберг оставил в наследство Францу Иосифу две иллюзорных цели: за
дачу осуществления германизации Венгрии и достижения немецкой гегемонии. Серию
военных неудач правителя монархии венгерский реформист Ференц Деак и Дьюла
Андрашши использовали в первую очередь для возрождения независимого венгерс
кого гражданства. Осведомленность графа Андрашши во внешней и военной поли
тике сыграла значительную роль в подготовке компромисса. После катастрофичес
кого поражения, нанесенного Австрии Пруссией, граф Андрашш стремился не к
выпрашиванию как можно больше уступок, а ставил целью создание сильной дер
жавы совместно со своим средне-развитым западным соседом Австрией в противо
вес шедшей от России угрозы и конфедерационным планам Кошшута, предусмат
ривавшим образование конфедерации с неразвитыми Восточно-Европейскими стра
нами. В 1870 году Андрашши, будучи премьер-министром Венгрии, своим решитель
ным выступлением воспрепятствовал принятию военного союза с Францией против
Пруссии, который мог бы оказаться фатальным.

Az Andrássy Gyula szobrának leleplezése alkalmából készült emlékérem
és hátlapja
(Hadtörténeti Múzeum,
Eremgyűjtemény)
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elő-

KÖZLEMÉNYEK
MARIAN GLOSEK

HERALDIKAI ÁBRÁKKAL DÍSZÍTETT KARDOK
MAGYAR GYŰJTEMÉNYEKBEN
A régi fegyverek mind a gyűjtő fegyverszakértők, mind a széles nyilvános
ság körében mindig nagy érdeklődést keltenek. A középkori kardokat, mint a
lovagi felszerelés különösen fontos darabjait, tulajdonosaik is mindig féltő
gonddal óvták. Ennek ellenére számtalan példa bizonyítja, hogy a sors nem
volt mindig épp kegyes ezekhez az emlékekhez. A népek viharos története és
különösen a háborúk következtében még a legérdekesebb kulturális emlékek
is szétszóródtak és elvesztek. Időnként a legvalószínűtlenebb helyzetekben és
gyakran csak a véletlennek köszönhetően bukkantak újra rájuk. Jó példa er
re az a díszített kard, amely tulajdonosának, II. Przemysl Ottokárnak a poro
szok ellen vívott „keresztes háborúkban" való részvételét örökíti meg, és ame
lyet véletlenül találtak meg a Santok 1 (Lengyelország) melletti mocsarakban.
Közismertek a lengyel királyok koronázási kardja, az ún. „Szczerbiec"2 körü
li bonyodalmak is. Még egy kardot említhetünk meg itt, azt, amelyiket az
Osieczna tóban találtak meg és II. Przemysl lengyel királynak tulajdonítanak."'
de szólhatnánk István, Magyarország királyának a koronájáról, vagy akár
Nagy Kazimir lengyel király sisakos koronájáról is, amelyet a Sandomierzť1
kolostor kertjében ástak ki.
Mint tudjuk, néhány, a szakirodalomban ismert kardon heraldikai szimbó
lumok láthatók. 5 A vizsgálatok szerint e szignatúrák esetében túlnyomórészt
államok, fejedelemségek, vidékek, városok, vagy nemzetségek címereiről van
szó.'' A heraldikai ábrákat viselő emlékek egy jelentős része azonosítatlan, más
részükre, melyekről már megjelentek publikációk, újra vissza kellene térnünk
és ismét meg kellene vizsgálnunk őket.
A magyar gyűjteményekben legalább hat olyan kard van, amelyeken he
raldikai ábrák találhatók. 7 A megfelelő heraldikai források hozzáférhetőségé
nek hiánya és a kardokon lévő címerek töredékes volta következtében nem le
het valamennyi példányt azonosítani. A magyar gyűjteményekben őrzött kar
dok közül kettőn (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest — katalógusszám:
55.3115 és 53.179) különösen érdekes címereket találunk. Az elsővel Nagy G.8
és J. Hampel 9 már foglalkoztak publikációkban. A címerek alapján ezt a kar
dot az uralomravágyó Aba nemzetséggel és Lőcse városával hozzák kapcso
latba. Mivel azonban ezeket a darabokat nem lehet önmagukban — a címe
rekkel jelölt kardok összeurópai kontextusát figyelmen kívül hagyva — vizs
gálni, szerintünk kevés annak a valószínűsége, hogy ez a hipotézis helytálló.
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Seger (1912), 70. o.; Böhm (1924), 41. o.; Glosek (1984), 75—80. o.
Nadolski (1968), 105—124. o. ; Nadolski
(1969), 183—184. o.
Glosek, Kajzer (1974), 33—42. o. ; Glosek, Kajzer (1975), 279—288. o.
Morelowskl
(1930), 602—683. o.
Glosek (1984), 70. o. ; Hampel (1897—1899), 82. o.; Schöbel (1973), 105. o.
Glosek (1984), 70. o.
Glosek (1984), k a t a l ó g u s s z á m : 419., 422., 441., 450., 467., 469.
Nagy (1894), 315—323. O.
Hampel (1897—1899), 82. o.

— 86 —

1. ábra
A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kard,
(K. Karpinska
felvétele)
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A Balatonban talált kard (katalógusszám: 55.3115 — 1. ábra) vizsgálatánál
figyelembe kell venni a szakirodalomban már ismert, heraldikai ábrákat vi
selő kardokat. Különösen nagy figyelmet érdemel az a bécsi fegyvergyűjte
ményben őrzött kard, amelyet O. Gamber a cseh király, II. Przemysl Ottokár
személyével hoz kapcsolatba. 10 (2. ábra) Ezen a kardon, a penge egyik oldalán
egy egyenlő szárú (görög) kereszt formájú jel és egy címerpajzs látható, me
lyet két vízszintes vágás oszt három mezőre. Ezt O. Gamber az ausztriai cí
mernek véli. Közvetlenül a pajzs fölött a Przemysl-dinasztia szárnyas csöbör
sisakja látható. Az ábrák kísérő szövege: TEVPDLS. A penge másik oldalán,
szív formájú jel alatt, egy hátsó lábain álló, koronás oroszlán látható, de cí
merpajzs nélkül. O. Gamber szerint ez az oroszlán a cseh címerállat. 11 Továb
bá még egy felirat olvasható a kardon: RCFBN.

2. ábra
A II. Przemysl Ottokár számára készült kard.
(J. F. Sitzenfrey felvétele)
Igen nagy annak a valószínűsége, hogy ezek a szövegek, illetve feliratok va
lamely (ismeretlen) szövegek szavainak kezdőbetűi. 12 (Ezt a kulturális emlé
ket O. Gamber az ausztriai hercegségnek II. Przemysl Ottokár uralma alatt
történt bekebelezéséhez köti, ezért lenne a kardon a csehországi és az ausztriai
címer valamint a Przemysl-dinasztia szárnyas csöbörsisakos címere.
A következő kard, amelyről szólni akarunk, egy baseli fegyvergyűjtemény
értékes darabja (3. ábra). Ezt a kardot I. Habsburg Rudolfnak tulajdonítják. 13
A penge egyik oldalán egy egyenlő szárú (görög) kereszt formájú jel látható,
valamint a következő felirat: HaDMLTrEALTN és egy címerpajzsban ábrázolt
sas képe (birodalmi címer). A penge másik oldalát egy szív alakú jel, továbbá
10 Gamber

(1961), 20. o.

11 Gamber (1961), 20. o.
12 Drboglav- (1984), 136. o., a következőképpen oldja fel a feliratokat: TEUDLS — Te(r) v(eri)
d(ei) l(aus), RCFBn — R(edemptor) C(hristus), f(ilius) b(eate) rt(ostre). De ezekkel a feloldá
sokkal kapcsolatban kétségek merülnek fel — 1. Glosek recenzióját (1987), 297—313. o,
13 Gamber (1961), 19. o.
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a CRnE(G?)LI(N?)PC(G?)TLCLH felirat és egy címerpajzsban ábrázolt orosz
lán díszíti. Az oroszlánt a Habsburgok családi címerében szereplő oroszlánnal
azonosítják. Ebben az összefüggésben még egy kardról kell szólnunk, amelyet
a berlini Német Történeti Múzeumban őriznek.

;
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3. ábra
Az I. Habsburg Rudolfhoz kapcsolható kard.
Ezen a kardon, a penge egyik oldalán egy szív alakú jel és egy farkas látha
tó, a penge másik .oldalán egy egyenlő szárú (görög) kereszt formájú jel és
szintén egy farkas. A kard fazettált markolatgombja oktognális alakú, bronz
ból készült, egyik oldalán sas látható címerpajzsban, a másik oldalán oroszlán,
szintén címerpajzsban. H. Müller és H. Kölling ezt a kardot Konrád, thüringiai és hesseni tartományfejedelemmel (1239—1241) hozza kapcsolatba. 14 Oktogonális markolatgombok azonban csak a XIV. században jelennek meg,15
hasonlóképpen a farkas ábrázolását sem datálhatjuk a XIII. század első fe14 Müller, Kölling (1981), 159. o., 9. ábra.
15 Oakeshott (1964), 103. o.
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léből. Ezért, szerintem, ennek a kardnak a tulajdonosa Luxemburgi Jodok,
Luxemburgi Zsigmond vagy Vladislav Opolczyk16 lehetett. E problémának a
megvitatása azonban túlnőne ennek a cikknek a keretein.
Az említett, heraldikai ábrákat viselő kardok alapján azt látjuk, hogy kö
zülük soknak díszíti a markolatgombját a szív és a kereszt jele. Egyértelműen
ki kell mondanunk, hogy ez nem valami kivételes jelenség. A szakirodalomban
17 ilyen jelet hordozó kardot ismerek,17 de a vizsgálat jelenlegi szakaszában
nehéz egyértelműen megállapítani, milyen szerepet játszottak ezek a szignatúrák. Ugyanakkor ezek a címerek olyan uralkodókról vallanak, akiknek ural
ma alatt különböző államok, fejedelemségek, vagy vidékek egyesültek.
A fent leírt emlékekhez kapcsolódik az a kard is, amelyet a Dunából halász
tak ki és a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek (katalógusszám:
55.3115 — I. ábra). Ennek a kardnak teljes hossza 124,8 cm, a penge hosszú
sága 101 cm, a penge szélessége 5,5 cm, a keresztvas hossza 22,7 cm, a marko
latgomb szélessége 6 cm, a markolatgomb magassága 5,4 cm. A hegyén egy
András-kereszt formájú kovács j el van. A pengén lévő összes jel — az egyik
oldalon egy egyenlő szárú (görög) és egy címerpajzsba foglalt kettős kereszt
a másik oldalon egy szív alakú jel és egy, két vízszintes vágással három me
zőre osztott, címerpajzs — sárga fémből készült.
Az ezen a kardon ábrázolt címerek kétségkívül Magyarország és Ausztria
címerei. A kard formája az R. E.. Oakeshott féle osztályozás szerint a XVIa,
K l-es típusnak felel meg,18 amely a XIV. században és a XV. század első fe
lében nagyon népszerű volt, de már a XIII. század második felében is ismer
ték.19 Mint tudjuk, a XIV. század elején (1301-ben) kihalt a magyar Arpád-ház
és Szent István koronája a — rövid ideig a Przemysl-dinasztiával rivalizáló —
Anjou-házra (1308—1382), majd a Luxemburgi-házra (1382—1437) szállt. A
Habsburgok és a Jagellók rövid uralkodása után a magyar Hunyadi-Corvin
család (1446—1490) jutott hatalomra. Az Anjou-család Magyarország címerét
és saját, liliomos családi címerét egyesítve is használta. Expanziós politikájuk
Ausztriába nem terjedt ki. Luxemburgi Zsigmond szintén több címert hasz
nált, a két magyar címert és a saját családi címerét, de más olyan országok
címerét is, amelyek uralma alatt álltak. Nem használta azonban az akkori
Habsburg-Ausztria címereit. Ausztria kimaradt I. Jagelló Ulászló érdeklődési
köréből is. Hátra van még Habsburg Albert (1437—1439), aki teljes joggal
használhatta mindkét címert, miután Magyarországot és Ausztriát perszonálunió kötötte össze. Albert Csehország uralkodója is volt, de a szóban forgó
kardon nem található meg a cseh címer. Ne feledkezzünk meg azonban az
egyenlő iszárú (görög) keresztről és a szív alakú kis jelekről sem, amelyek a
XV. század második negyedéből származó kardokon nem ismertek, viszont
megvannak a XIII. század második feléből és — leggyakrabban — a XIV. szá
zadból származó kardokon. 20
Ezek alapján úgy tűnik, indokolt, hogy a XIII. század második felét, IV. Béla
király korát idézzük fel. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a király csak a magyar
címereket használta, s nem egészítette ki (egyesítette) ezeket más címerekkel.
16
17
18
19
20

Glosek (1984), 72—76. o.
Glosek (1984), 52. o.
Oakeshott
(1964), 63—65. o. ; Glosek
Glosek (1984), 33. o.
Glosek (1984), 52. 0.

(1984), 28. o.
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IV. Béla a Lajtánál legyőzte a babenbergi nemzetségből származó utolsó auszt
riai uralkodó, Frigyes herceg seregét, aki ebben a csatában elesett. Frigyes
halála után IV. Béla elfoglalta Ausztriát, melyért a cseh Przemysl-dinasztiával, elsősorban II. Przemysl Ottokárral vetélkedett — végső soron sikertelenül.
A budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kard tehát esetleg az ő Auszt
riával kapcsolatos vágyait tükrözi, úgy, ahogy a bécsi fegyvergyűjteményben
őrzött kard II. Przemysl Ottokárnak az osztrák fronton aratott, szintén rövid
életű, múló sikerét örökíti meg, hiszen az Ausztriáért folytatott versengés
végső győztese Habsburg Rudolf volt. Az ő kardjáról is közlünk ábrát. (3. ábra)
A következő, heraldikai díszítésű, Magyarországgal kapcsolatos kardot a bu
dapesti Nemzeti Múzeumban őrzik (katalógusszám: 53.179 — 4. ábra). Ennek
a kardnak a lelőhelyéről nem tudunk semmit sem. Formája (XlIIa, I, la tí
pus) olyan, amely leginkább a XIII. század második felében és a XIV. század
első felében volt gyakori, 21 de a datálás felső kronológiai határát illetően el
képzelhetők bizonyos eltérések is.22 A penge egyik oldalán sárga fémből ké
szült, kettős kontúrvonallal határolt címerpajzs látható. A pajzsmezőben lé
vő öt vízszintes vágás ugyanabból a fémből készült, mint a pajzs kontúrja.
Nem zárható ki, hogy alul volt még egy vízszintes vágás. A pajzsmező tehát
hat sávra van osztva.

4. ábra
(K. Karpinska felvétele)
21 Oakeshott
(1964), 42—47. o.; Glosek
22 Gtosek (1984), 32—33. O.

(1984), 28. o.
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A nyolcsávos (hétszer vágott) címerpajzs Magyarország legrégebbi címere.
Gyakran találkozunk vele a magyar Chronicon Pictum-ban (Képes Króniká
ban)23, a kifejezetten Corvin Mátyás számára készült, illuminait könyveken, 24
a magyar királyok pecsétjein,25 és a budai vár építészeti elemein is.26 Ha ide
gen dinasztiából származó uralkodó ült a magyar trónon, ez a címer más cí
merek társaságában jelenik meg ugyanannak a címerpajzsnak valamelyik
mezejében. Példaként erre Luxemburgi Zsigmond kardját említhetjük, ame
lyet Harcias Frigyesnek ajándékozott és amelyen a régebbi magyar címer és
a cseh oroszlánt tartalmazó címer látható. 27 Szórványosan megjelenik azonban
a szóban forgó kardon látható hatsávos (ötször vágott) pajzs is. Például ilyen
címerpajzs látható abban az illuminait bibliában, amelyet Károly Róbert ki
rály tulajdonának tartanak, 28 vagy a német matematikus és csillagász, a Königsbergi Johannes Müller (Regiomontanus) művén, amelyet szerzője Corvin
Mátyás királynak ajándékozott. 29 A fent említett tények azt mutatják, hogy
viszonylag gyakran figyelhetünk meg eltéréseket az általános érvényű sza
bályokról, így az 53.179-es katalógusszámú kardon levő jelet a régebbi magyar
címernek tarthatjuk. Nehéz azonban egyetlen olyan személyre rámutatnunk,
akihez ez a kard kapcsolható lenne. Tekintettel arra, hogy ezen a kardon a
magyar címer egyedül, más címerek nélkül látható, a magyar királyi udvar
ral, tehát az utolsó Árpád-házi királyok valamelyikével (V. Istvánnal, IV.
Lászlóval, III. Endrével), vagy olyan személyekkel hozhatjuk kapcsolatba, akik
ellenezték, hogy idegen dinasztiák kerüljenek a magyar trónra. Ha elfogadjuk,
hogy fennmaradtak a XV. századból XlIIa típusú kardok, az sem zárható ki,
hogy ez a kard egy olyan személyé lehetett, aki Hunyadi János környezetéből
való volt, vagy Corvin Mátyás uralkodásának kezdetén élt.
Érdekes ábra látható egy másik, a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
őrzött, ismeretlen helyről származó kardon (katalógusszám: 53.193 — 5. ábra).
A kard alakja (XVIa?, I, 3)30 a XIV. században volt a leggyakoribb, bár a
XIII. század második feléből is ismerjük. A kardon lévő ábra csukott szárnyú,
világosan kirajzolt farkú, hátrahajtott fejű és hatalmas csőrű madarat mutat.
A madár a penge egyik oldalán látható, heraldikai pajzs nélkül. A penge má
sik oldalán valószínűleg ugyanannak az ábrának alig látható nyomai találha
tók. Mindkét esetben csak a negatív kép maradt meg, benyomódások formá
jában, amelyeket eredetileg valószínűleg sárga fémmel öntöttek ki.
A turulnak nevezett madárhoz a magyarok eredetéről és az első történelmi
uralkodóról, Árpádról'' 1 szóló legenda kötődik. Ennek a madárnak az ábrá
zolása a magyar művészet állandó eleme. Igen gyakran megtalálható azokban
a középkori illuminait magyar krónikákban, amelyek a magyaroknak a Pan
non Alföldre való bejöveteléről szólnak. Ugyanakkor a turul ábrázolása igen
önkényes, ábrázolják kiterjesztett szárnyakkal, csukott szárnyakkal, álló hely
zetben, profilból, balra és jobbra fordulva. 32 Az ábrázolások eme különböző23 C h r o n i c o n P i c t u m (1968)
24 Berkovits
(1964)
25 Kovács (1974), 25. í o t ó .
26 Gerevich
(1971), 50. tábl., 130. fotó.
27 Hampel
(1897—1899), 82. o„ 1. á b r a ; Bruhn-Hoffmeyer
105. o., 51. fotó.
28 C h r o n i c o n P i c t u m (1968), 43. o., 6. á b r a .
29 Berkovits
(1964), X X I . t á b l .
30 Oakeshott
(1964), 63—65. o.
31 Dercsényi
(1968), 35. o.
32 C h r o n i c o n P i c t u m (1968)
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(1954), X X V I a t á b l . ; Schöbet

(1973),

5. ábra
(K. Karpinska felvétele)
sége, amely nem áll összhangban a heraldikai elvekkel, arra vezethető vissza,
hogy a mitikus turul nem címerállat, hanem csupán jelkép. Elsősorban az Ár
pád-házi uralkodókat szimbolizálták ezzel a madárral, amely gyakran látható
az Árpád-házi királyok zászlain és pajzsain a (régebbi és újabb) hivatalos ma
gyar címerek mellett, de azoktól függetlenül is (6. ábra).
Egy másik, de már címerállatként használt madár látható az ismert és a
XV. században Magyarország történelmében nagy érdemeket szerzett Hunya
di-Corvin család címerén. Ez a madár egy csőrében gyűrűt tartó holló, mely az
ábrákon álló helyzetben, profilban, fejét jobbra hajtva jelenik meg.
A szóban forgó kardon látható madárábrázolás bizonyos részleteiben eltér
a Corvin-címeréétől, ugyanis a madár feje másfelé néz és nem tart gyűrűt a
csőrében. Ezért hajlanék én arra, hogy a szóban forgó kardon lévő madár
ban inkább a mitikus turult lássam. Ebben az esetben a budapesti Magyar
Nemzeti Múzeumban őrzött kard (53.193. sz.) legnagyobb valószínűséggel az
utolsó Árpád-házi királyok (V. István, IV. László, III. Endre) egyikével, illet
ve udvarával hozható kapcsolatba.
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6. ábra
Képes Krónika: Apor magyar fejedelem alakja
Nem soroltuk fel az összes olyan kardot, amelyek heraldikai ábrázolásokkal
vannak díszítve és magyar gyűjteményekben találhatók, illetve Magyaror
szággal kapcsolatosak, de amelyeket külföldi gyűjteményekben őriznek. Nem
beszéltünk Luxemburgi Zsigmond kardjairól,'''' melyek ismertek a szakiroda
lomban. Hasonlóképpen azokról a kardokról sem, amelyeken az ábrák alig
maradtak meg, vagy kevésbé ismert címerekkel vannak díszítve. Ezek a cí
merek a magyar heraldika forrásainak mélyrehatóbb tanulmányozását igé
nyelnék, ezekhez azonban jelen cikk szerzője nem nagyon fér hozzá. Ezért
tárgyaltunk csak hármat a bevezetőben említett hat kard közül. Három to
vábbi még feldolgozásra vár, arra, hogy visszaállítsuk régi fényüket.

33 Engel (1909—1911), 157. o.; Oàkeshott (1964), 42. fotó; Kalmár (1971), 63. o„ 107. ábra; 65. o.,
110. ábra; Thomas, Gamber (1976), 14. ábra.
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HUSZÁR JÁNOS
A MAGYAR KATONAI EJTŐERNYŐZÉS KEZDETEI
1938—1939
Az

előzmények

Kevesen tudják, hogy polgári ejtőernyőzés az 1945 előtti időkben Magyar
országon nem volt. Hazánkban az ejtőernyős sport alapjait 1938—39-ben az
akkori honvédség keretein belül vetette meg egy kiválóan sportoló tisztekből és
katonákból álló csoport. Ennek azonban olyan előzményei voltak, melyek isme
rete nélkül lehetetlen megérteni, hogyan jutott a Magyar Királyi Honvédelmi
Minisztérium arra a gondolatra, hogy ejtőernyős kiképzést kezdeményezzen. A
gyökerek a gránátos csapatok szervezéséig nyúlnak vissza, melynek irányelveit
1937. április 22-én összegezték. Érdemes ennek egy bekezdését idézni:
„A gr. (gránátos — H. J.) csapat felállítását a vezetés azért határozta el, hogy
.. .legyen egy válogatott tisztekből és legénységből álló, magas erkölcsi tulajdon
ságokkal rendelkező, testileg edzett, szervezésénél és kiképzésénél fogva a leg
nehezebb harcfeladatok megoldására alkalmas csapata, amelyik a gyalogság
színe-javából tevődik össze, és amely fanatikus hittel tör meg minden elg. (el
lenséges — H. J.) ellenállást. Ezzel adva van a gr. csapat jellemzése."
Az irányelvekben különösen figyelemre méltók a légi szállítással végrehajtott
vállalkozásokra vonatkozó megállapítások. Ennek két fajtáját részletezik az
anyag szerzői: egyes személyeknek ejtőernyővel történő kitelepítése az ellen
séges vonalak mögé, illetve a repülőgépeken történő tömeges átszállítás. Az
egyes ejtőernyősök kihelyezésének célját rombolásban, felkelésre buzdításban,
merényletben szabták meg. 1
Az ejtőernyős-kiképzéssel kapcsolatos első ügyirat 1936. szeptember 24-én
született. A javaslatot a Magyar Királyi Légügyi Hivatal (Légügyi Hivatal, rö
vidítve LÜH; a Légierők Parancsnoksága, a LEPSÁG elődje — H. J.) küldte a
vezérkar főnökének és a honvédelmi miniszternek. Az irat lényege már az első
sorokból megállapítható :
„Jelentem, hogy az 1936/37. évben az ejtőernyős ugrás kiképzés bevezetését
tervezem, úgy a LÜH személyzete, mint a honvédség különleges alakulatai (grá
nátosok) számára." 2
Hogy a honvédség vezetői már régebben is foglalkoztak a katonai ejtőernyőzés
gondolatával, azt az a tény bizonyítja legjobban, hogy a varsói magyar katonai
attasé útján már 1936-ban megszerezték egy ejtőernyős ugrótorony műszaki raj
zát és leírását. A Hadtörténelmi Levéltár számos, ezzel kapcsolatos levélváltás
anyagát őrzi. Pénzügyi nehézségek és a torony helyének meghatározása körüli
sok vita miatt az építés éveket késett. Ennek megfelelően a magyar ejtőernyőzés
elindításában, a katonák felkészítésében szerepet már nem kapott. Mire Rákoson
mégis elkészült az építmény, már csak az utánpótlás nevelésére használhatták
fel, ejtőernyős leventék ismerkedtek ennek segítségével az ugrás egyik legdön
tőbb mozzanatával, a földetéréssel.3
1 H a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r (HL) 30400 ein. s z á m K i k . — 1937.
2 H L O. 93/eln. I. — 1936.
3 H L HM 679 — b b k . 11.
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Gránátosszázadakról, gránátoskiképzésről 1938-ban már nem esett szó. A
Csehszlovákiával szemben kialakult háborús feszültség nem tette lehetővé az
ilyen szervezőmunkát. Még inkább közrejátszhatott a gránátoscsapatok tervének
elejtésében az a tény, hogy a különböző európai országokban, mint például Len
gyelországban, a Szovjetunióban, Franciaországban és Németországban az ej
tőernyős-alakulatok fölállítása került előtérbe. Ezek voltaképpen azt a sze
repet is betöltötték, melyet a magyar hadvezetőség a gránátoscsapatoknak szánt.
Hogy mennyire számontartotta a honvédség főparancsnoksága a külföldről e
tárgyban érkező híreket, azt legjobban egy 1936-ban kelt iratból vett idézettel
tudjuk bizonyítani :
„Az ejtőernyő leugrás gyakorlását már az összes külföldi államokban beve
zették és legnagyobb tökélyre Sovjet Oroszországban fejlődött. A Deutsche
Luftwehr 1936/9. számában a rövid hírek alatt egy Fehéroroszországban vég
zett hadgyakorlatról számol be, ahol az ellenséges vonalak mögött 170 km. tá
volságban 1200 felfegyverzett katona szállott le ejtőernyővel, és utána ezen
erőt légi utánszállítással 150 gp. (géppuskával — H. J.) és 18 löveggel erősítet
ték meg." 4
Nem csodálhatjuk ezek után, hogy a Honvédelmi Minisztérium egyre job
ban szorgalmazta, sürgette az ejtőernyőskiképzés megindítását még akkor is, ha
az ugrótorony felépítése késett :
„Az ejtőernyős ugrásban való intenzív kiképzés a következő kiképzési évtől
elodázhatatlanul szükségessé válik. Ugrótorony hiányában a kiképzésnek repü
lőgépből kell t ö r t é n n i e . . . A kiképzés folyamán... ily körülmények között a
balesetekkel fokozottan kell számolni." 5
Az ejtőernyőskeret

megalakulása és első hónapjai

1937-ben a gyakorlatban semmi sem történt az ejtőernyőskiképzés érde
kében. Hivatalosan 1938. szeptember 11-én jött létre Szombathelyen egy kí
sérleti keret Bertalan Árpád százados vezetésével, melynek az volt a feladata,
hogy tapasztalatokat szerezve az ejtőernyős ugrásokról, kiképzője legyen a jö
vendő ejtőernyős alakulat katonáinak.
Az előkészületek ennél előbb kezdődtek. 1938 nyarán a Honvédelmi Miniszté
rium körlevelet küldött ki a csapattestekhez jelentkeztetés céljából. A felhí
vásra 1938. augusztus 16-án Budapesten, a Mária Terézia laktanyában találkoz
tak a jelentkező vállalkozó szellemű tisztek, fiatal hadnagyok, akik szinte mind
annyian aktív sportolók voltak. Az alakulat első két évéről készült csapattör
téneti munkában ezzel kapcsolatban a következőket találjuk :
„A felhívásra jelentkezett tisztek személy szerinti kiválasztása 1938. aug.
16-án és 17-én történt. Már előzőleg megbízták vitéz Bertalan Árpád századost
a keret és a majdan felállítandó század parancsnokságával. A tisztek kiválasz
tását már ő végezte. Azelőtt [az] 5. árk. szd. pk-a (árkászszázad parancsnoka —
H. J.) volt Móváron (Mosonmagyaróváron — H. J.). Ügy látszik, békében sem
szereti a nyugodt szolgálatot... a háború után kétszer is pályázott a légierők
höz. Nem rajta múlott, hogy nem került át. Végre egy nekivaló beosztást ka4 HL 1. sz. betétív a 1556/eln. VI — 1. — 1936 számhoz.
5 Uo.
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p o t t . . . összesen hét tisztre volt szükség, és az orvosi vizsgán éppen annyi fe
lelt meg. Ez a vizsga ugyanaz volt, amin minden repülőgépvezető vagy meg
figyelő átesik. Tüdőt, szívet, szemet, fület, vérnyomást, egyensúlyerzéket stb.
tehát az egész szervezetet megvizsgálják ilyenkor. Az, aki ezen a tüzetes or
vosi vizsgán keresztülmegy, biztos lehet, hogyha nincs tériszonya vagy nem túl
g y á v a . . . vígan fogja bírni a nyomást. Az orvosi vizsga után a megfelelt tisz
tek pszicho-analitikai vizsgán estek át. Ennek csak a vizsgáló szempontjából
volt gyakorlati értéke . . ."6
Ki volt Bertalan Árpád százados ?
Erre a kérdésre röviden így tudunk válaszolni : az első világháború egyik leg
sikeresebb magyar tartalékos tisztje, aki zászlósként egy harcias bosnyák ka
tonákból álló rohamosztaggal páratlan haditettet hajtott végre az olasz fron
ton. Tolmeinnél az ellenség három védővonalán küzdötte át magát kis csapa
tával észrevétlenül, s akkor ejtette fogságba az olasz tüzércsoport tisztjeit, meg
bénítva az ellenséges ütegeket, mikor az osztrák-magyar csapatok támadásba
lendültek. Az áttörés sikerült, a fiatalember megkapta a legnagyobb magyar
katonai kitüntetést, a Mária Terézia Rend lovagkeresztjét és a Tiszti Arany
Vitézségi Érmet. Ennek köszönhette, hogy a trianoni béke után, mikor tény
leges tisztek ezreit bocsátották el a honvédség kötelékéből, őt megtartották.
Valószínűleg ő volt a gránátoscsapatokkal kapcsolatos irányelvek egyik meg
alkotója, majd ő vállalta az ejtőernyős kiképző keret megszervezését. Katonai
körökben nagy megbecsülésnek örvendett. 7
A keret működését Szombathelyen, a repülőtéren kezdte meg. A fiatal tisz
tek ideérkezve tudták meg, hogy az ejtőernyőzésben nem ők lesznek az úttörők.
A Csehszlovákiával szemben kialakult háborús feszültség arra indította a ma
gyar hadvezetőséget, hogy nagyon gyorsan kiképezzen néhány tucat katonát
esetleges ejtőernyős bevetés céljára. Ügy képzelték, hogy az iskolázott embe
reket nagyon könnyű lesz erre a célra felhasználni, ezért kizárólag érettségizett,
karpaszomány viselésére jogosult katonafiatalok jelentkezését fogadták el. Az
ejtőernyős-alakulat történetében a következőket találjuk ezzel kapcsolatban:
,,Eje. (ejtőernyős — H. J.) kiképzést eddig az országban két helyen végeztek.
Az egyiket Pápán s ezt követőleg a másikat Szombathelyen. A feszült felvidéki
helyzetre tekintettel állították fel ezt a két tanfolyamot a későbbi alkalmazás
reményében, önként jelentkezett karp.-ok (karpaszományosok — H. J.) voltak
az ugrók. Pár hetes, nagyon hiányos kiképzést kaptak. Első és legnagyobb hiba
mindkét helyen az volt, hogy nem állt rendelkezésre szakképzett o k t a t ó . . .
Ügy Telbisz Imre fhdgy. (főhadnagy — H. J.) Szombathelyen, mint Mészöly
fhdgy. Pápán, mindent megtettek, hogy az igen sűrűn előforduló baleseteket
elkerüljék. Sajnos, ez nem sikerült. Alig jutottak túl a kezdeteken, miikor az
igen gyakori balesetek miatt mindkét tanfolyamot beszüntették."
A szombathelyi tanfolyamon még a parancsnok, Telbisz főhadnagy is sú
lyos bokatörést szenvedett. Ejtőernyőjén szálátcsapódás történt, így a kívána6 Makray Ferenc ejtőernyős tiszt, egykori kerettag kézirata (a továbbiakban — Makray. mely
az ejtőernyős alakulat első két évének történetét tartalmazza. Készült Bertalan Arpád őrnagy
parancsára, 1940 őszén. A szerző felhasználta munkájában Bertalan Arpád naplóját is, melynek
helye most ismeretlen. A kézirat Makray Ferencné birtokában van, egy gépelt másolat a szer
zőnél, Huszár Jánosnál található, aki ennek az oldalszámaira hivatkozik. 1—2. o.
7 Szokolay Tamás volt ejtőernyős tiszt levele, a szerző birtokában.
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1. kép
Szokolay Tamás hadnagy,
az első ejtőernyős keret tagja

2. kép
Makray Ferenc főhadnagy,
az ejtőernyős keret krónikása

tosnál jóval nagyobb sebességgel ért földet. Életét is csak annak köszönhette,
hogy nagyon mély sárba esett. 8
Mindezek nem bizonyultak jó előjelnek, de a keret tagjai nem estek pánikba.
Augusztus 25-én, az orvosi vizsga napján érkeztek Szombathelyre, s már a kö
vetkező napon megkezdték a szoktató repüléseket. Miután ezt mindannyian jól
bírták, igyekezettel készültek az első ugrásra.
A légierőnél akkor az ejtőernyőzés ismeretlen volt, a hajózók csak elmélet
ben kaptak kiképzést az ejtőernyő használatával kapcsolatban. Bár azt repülés
alkalmával mindig magukkal vitték, csak akkor ugrottak, ha a géppel való biz
tonságos földetérésre már nem volt semmi esély. A szombathelyi repülőtéren
mindössze egy tiszt akadt, aki egy ízben ejtőernyő segítségével menekült meg,
miután gépe a levegőben kigyulladt. Ezen tapasztalata alapján Czékus repülőszázadost bízták meg a fiatal ejtőernyős tisztek patronálásával. 9
A keret tagjait fűtötte a tettvágy, a repülőtisztek azonban igyekeztek minél
későbbre tenni az ugrás időpontját. Többszöri halasztás után szeptember 2-án
került sor az első nagy próbatételre. Az ugrás Caproni 101-es szállítógépből tör8 Makray 3—4. o.
9 Szoholay Tamás emlékezése „A magyar ejtőernyősök lovagkora" címmel (a továbbiakban —
Szokolay). Eredetije a Hadtörténelmi Levéltárban, egy azzal megegyező példány a szerző bir
tokában, 5. o.

_
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tént. A szombathelyi repülőtéren csak ezek az öreg, 1927-ben készült olasz
gyártmányú szállítógépek voltak alkalmasak ilyen célra. Bár később az ejtő
ernyősök és repülők felváltva becsmérelték a Ca—101-eseket, meg kell állapí
tanunk, hogy ezek a gépek megbízhatók, stabilak voltak, baleset alig fordult
elő velük.10

3. kép
Ca—101-es hárommotoros szállító repülőgép
A nagy eseményről az első tisztek egyike, Szokolay Tamás — ma nyugdíjas
főmérnök — a következőket írja néhány évvel ezelőtt készült visszaemléke
zésében :
„ . . . gyönyörű, nyárvégi napra ébredtünk .. . Ekkor már a repülőtéren tar
tózkodtak a székesfehérvári repülőgép-javítóműhely ejtőernyős részlegének
szakemberei. Ök hajtották át újra az ernyőket és illesztették r á n k . . . Hátunkra
egy, az első világháborúból maradt, Heinecke-típusú, önműködően nyíló ernyő
került. Biztonsági okokból kaptunk még egy hasra szerelhető kézi kioldású er
nyőt is. Ezután két csoportba osztottak bennünket. .. Vértes, Mátray, Pataky és
Majthényi hadnagy ugrott az első fordulóban. Az ernyők jól működtek. Az
ugrás ezer méterről történt biztonsági okokból. . . Majthényi az ernyő nyitása
után kivált a többiek közül, s elindult fölfelé . . . E jelenség oka egy úgynevezett
termik-kémény v o l t . . . A többiek már a földön voltak, mikor ő még többszáz
méter magasan lebegett a repülőtér felett.. "li
A gyakorlatlanság tette, az izgalom vagy a lengedező szellő, de a négy első
ugró közül kettő a lábát törte, kórházba kellett őket szállítani. Természetesen
búcsút mondtak az ejitőernyős életnek. Czékus százados azonnal le akarta ál
lítani a további ugrásokat, de a hátra levő három fiatal tiszt ragaszkodott a
folytatáshoz. Szokolay Tamás így írja le az eseményt:
„Az előttem álló kéjt ugró eltűnik a mélyben, és én nagy lendülettel kidobom
magamat a levegőbe. Érzem, hogy a légcsavar szele egyet fordít r a j t a m . . . erős
rántást érzek, és fölöttem robbanásszerű zajjal kinyílik az ejtőernyő. Társai10 Makray 7. o. és Sárhidai Gyula szerkesztő levélbeli közlése.
11 Szokolay 6. o.
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mat keresem, ott lógnak alattam ők is a nyitqtt ernyőn. . . . Nagyszerű érzés a
gép dübörgő zaja után a hirtelen beállt csendben lassan szállni a föld felé. Az
ejtőernyőm suhogott felettem, mint egy nagy madár szárnya, és én időnként
hintáztam rajta, mint az óra ingája . . . "
A második csoport tehát baj nélkül földet ért. Tagjai Lédeczy, Kiss Zoltán és
Szokolay Tamás hadnagyok voltak.12
A parancsnok, Bertalan Árpád nem tudott ott lenni az első ugrásokon, mert
a keret tisztesi rendfokozattal rendelkező tagjait válogatta éppen a vegyes
dandárok székhelyein. Egykori tisztjei szerint rendkívüli emberismerettel ren
delkezett. Az a tény, hogy ,az általa kiválasztott emberek a későbbiekben ki
tűnően beváltak, ennek a vélekedésnek az igazságát bizonyítják.
„Vitéz Bertalan szds. szept. 9-én ugrott elég mostoha körülmények között.
Az a 25 km/h-es szél nem az első ugrásra való. Lábai azonban kibírták a földet
érést. Egy kicsit azért meghúzhatta a bokáját, mert elrendelte, hogy ettől kezd
ve mindenki bokapólyát fog felcsavarni."
Bertalan Árpád hallatlan tudatossággal gyűjtötte az első naptól kezdve a
tapasztalatokat, s mindent megtett annak érdekében, hogy az ejtőernyőzéssel
kapcsolatos veszélyeket a minimálisra csökkentse. Ennek is köszönhető, hogy
az első évben a balesetek száma minimális volt.1:!
A parancsnok által kiválasztott 20 fő szeptember 11-én vonult be Szombat
helyre, ezzel teljes lett a kísérleti keret létszáma.
Tíz nap telt el az újak ugrásra történő felkészítésével. Ez részben tornagya
korlatokat jelentett, részben elméleti képzést, melynek során megismerkedhet
tek a különböző fajta ejtőernyőkkel és azok működésével. Természetesen a
szoktató repülésen is át kellett esnie mindenkinek. Az ugrásokra 1938. szep
tember 20-án és 21-én került sor. Erről Szokolay Tamás emlékezésében a kö
vetkezőket írja:
„Szeptember 20-án ugrott először a keret legénysége. Most már nem a re
pülőtisztek, hanem mi végeztük az ugratást. Sikerült is a megfelelő helyen ta
lajt érniük. Sajnos, ezek az ugrások sem végződtek baleset nélkül. Egy lábtö
rés és egy agyrázkódás történt a húsz ugrás közben. Egyik sem volt súlyos, de a
sérültek már nem tértek vissza hozzánk. Az első komoly izgalmat is ezek az
ugrások hozták meg. Csordás Károly szakaszvezető Heinecke-típusú háternyő
je nem nyílt ki. Az ernyő (tokjából kijött szabályszerűen, de nem terült szét,
hanem zászlóként lobogva követte a zuhanó ugrót. .. Mintegy kétszáz méter
nyi zuhanás után nagy megkönnyebbülésünkre kipattant a mentőernyő tokja,
s ez lefékezte az ugró zuhanását."
Nagy volt a megkönnyebbülés, az öröm, hogy az első ugrását végző katona
lélekjelenléte elhárította a tragédiát, miután idejében szabályszerűen ki tudta
nyitni a mentőernyőt. A parancsnok örömében húsz pengő jutalmat adott neki,
természetesen saját pénzéből. Ez akkor egy napszámos tíz napi bére volt.14
A jelenség okára nem jöttünk rá, pedig erre a célra fából készített ember
nagyságú babával, melyet Juliskának neveztek el, számos kísérletet végeztek.
A különösen viselkedő ejtőernyő mindig hibátlanul kinyílt.
12 Uo. 8. o.
13 Makray 6. o.
14 Szokolay,
12. o.
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Egyébként az ejtőernyővel való ellátottság az első hónapokban siralmas volt.
Erről Makray Ferenc, az alakulat történetének írója, pontos adatokkal szolgáli
„ . . . használható összesen 15 darab volt, ezek sem egytípusúak, hanem három
félék, Irvin (angol), Schroeder (német) és Salvator (olasz), mindegyikből 5 da
rab. A rep. oszt. (repülőosztály — H. J.) pár darab korszerűtlen Heinecke (né
met) ernyőt adott kölcsön. Azonkívül tőlük kaptuk a gyakorló ugrásokhoz
szükséges Salvator (olasz) hasi e r n y ő k e t . . . A könnyen szakadó selyemmel ezek
az ernyők kiöregedettek voltak, és legalább 25% üzemképtelen ernyővel
kellett állandóan számolni. A sok foltozás és kupolaszelet-csere bizony erősen
hátráltatta a kiképzést." 15
Makray Ferenc, az első kerettagok egyike, a csapattörténet mellett egy értékes
elméleti tanulmányt is készített az ejtőernyőzésről. A továbbiak megértése ér
dekében érdemes ebből a dolgozatból az ejtőernyőkkel kapcsolatos leírást idézni:
„A nagyjából 9 m átmérőjű kupoláról lefutó zsinórok a hevederzetben talál
koznak. A hevederezet azt a célt szolgálja, hogy az ugró a körülményekhez ké
pest kényelmesen és biztosan lógjon az ejtőernyőn. Ügy van kiképezve, hogy
a súly arányosan a lágyékra, mellre és hónaljakra legyen elosztva. Fontos kö
vetelmény az is, hogy fel- és levétele egyszerű legyen. Anyaga selyem vagy
kender. Megfelelő helyeken a méreteket változtathatóan kell megszerkeszteni,
hogy az ugró alakjához állítható legyen.
Gyakorló ejtőernyős ugrást a háton elhelyezett kb. 64 m 2 felületű ernyővel
hajtunk végre. Mivel a biztonságot 100%-osan nem lehet elérni, és mivel a gya
korló ugrások száma igen nagy, szükség van még egy ernyőre, melyet a háternyő
esetleges üzemzavara esetén használunk. Ez az ernyő kisebb, mint a háternyő,
és a mellkas alsó részén van a hevederekhez erősítve. Ezt mi egyszerűen has
ernyőnek hívjuk, felülete kb. 40 m2."16
1938. szeptember végén, október elején a Csehszlovákiával kialakult konf
liktus bénítólag hatott az ugrókiképzésre. Szeptember 23-án repülési tilalmat
rendeltek el, október 7-én pedig a repülőalakulatok áttelepültek a tábori re
pülőterekre. A keret tagjai ettől kezdve már csak földi kiképzéssel foglalkoztak.
Ehhez, főként a robbanáshoz, a lövészethez, a kézigránáttal történő gyakorlás
hoz pedig anyag és eszköz kellett. Rendszeresített vagy kiutalt anyaguk nem
volt. Fegyvereket, géppuskát, golyószórót, lőszert, robbanóanyagot, kézigráná
tot egy éven keresztül a szombathelyi kaitonai alakulatoktól kértek kölcsön. A
kiképzés a nehézségek ellenére sikerrel folyt. Október 27-én már egy MÁV-tól
kapott vashíd robbantását is szakszerűen el tudták végezni. Egy alkalommal a
sárvári Rába-hidat is előkészítették robbantásra, természetesen éles robbanó
anyag nélkül. Bertalan Árpád autóvezető-tanfolyamot szervezett, melynek so
rán a keret tagjai személygépkocsira és teherautóra szereztek jogosítványt.
Többen megtanulták a mozdonyvezetés alapelemeit, s azt is, hogyan kell a kü
lönböző járműveket, technikai eszközöket használhatatlanná tenni. 17
Hosszú szüneft után végre november 2-án nyílt alkalom újra ugrásra. Ez kö
telékugrás volt, amilyenre még nem volt példa Magyarországon. Makray Fe
renc büszkén emlékezik meg írásában erről az eseményről:
15 Makray, 7. o.
16 Makray Ferenc 15 oldalas gépelt tanulmánya az ejtőernyőzésről, történeti áttekintéssel. Az
eredeti példányt Makray Ferencné őrzi. 5—6. o.
17 Makray, 11. o.: Gondor Benda József törzsőrmester és Ferencz Gyula zászlós szóbeli közlése.
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„ . . . egyszerre négy Ca—10l-es gépből történt ugrás. Ez volt az első csoportos
ugrás, melyet összesen 13 fő hajtott végre. Négy gépbe többen is befértek volna,
de a még mindig fennálló ernyőhiány miatt csak 13 db állott rendelkezésre. Ez
az ugrás teljesen baj nélkül, sérülésmentesen t ö r t é n t . . . Túlzás volna azt mon
dani, hogy 13 fő ugrása már tömegugrás. Nem is a tömegen van a hangsúly,
hanem azon, hogy egyszerre négy ernyő nyílott. Ez annyira szokatlan és anynyira szép volt, hogy azok, akiknek már nem jutott ernyő, valósággal újongtak
örömükben. A repülők is, mint nézők, elragadtatva nézték ezt az eddig még
nem látott szép képet." 18
Aki valaha foglalkozott ejtőernyőzéssel, az tudja, milyen nagy jelentősége
van az ernyő gondos hajtogatásának. Ezt a keret minden tagjának meg kellett
tanulnia :
„Ha egy csoport leugrott, rögtön hozták a kibomlott ernyőket, s azokat azon
nal behajtották, hogy még aznap lehessen velük ugrani. Az ernyőt a leglelkiismeretesebben kell behajtani, mert tulajdonképpen ettől függ minden bizton
ság. Elhamarkodni tehát nem lehetett. Tisztek és legénység egyaránt hajtogatott.
Meg is tanultuk annyira, hogy soha hajtogatási hiba nem fordult elő a gyors
munka ellenére se."19
A magyar ejtőernyő

születése

Novemberben napirendre került az ejtőernyők pótlásának kérdése. Vásárlás
ról nem lehetett szó, hiszen a külföldi ernyők 3600—3800 pengőbe kerültek. (Ez
akkoriban egy kisméretű lakóház ára volt.) Kiderült, hogy Hehs Ákos repülő
mérnök ennél 1600 pengővel olcsóbban tud ejtőernyőt előállítani a székesfe
hérvári központi repülőgépjavító műhelyben. Szokolay Tamás így ír erről:
„Ö vállalkozott arra, hogy kikísérletez egy korszerű ernyőtípust, felhasználva
az eddigi tapasztalatokat. Ehhez a munkához természetesen engedélyre és pénz
ügyi keretre volt szükség, melynek megszerzése ismét Bertalan feladata volt.
Sikerült is ezt a feladatot is rövidesen megoldani, és így Hehs Á k o s . . . meg
kezdhette ezt a munkát." 20
A tapasztalatok átadásához személyes találkozásra is szükség volt. Még no
vemberben sor került Székesfehérváron erre a megbeszélésre nem mindennapi
körülmények között:
„ . . . Bertalan egy négyfős tiszti csoportot vitt magával, melynek én is tagja
voltam. Természetesen ejtőernyővel akartunk megérkezni a székesfehérvári re
pülőtérre. . . 800 méterről ugrottunk néhányszáz méter zuhanás után nyitva
az ernyőt. Az egész javítóműhely kint volt a repülőtéren, mert még senki sem
látott csoportos ugrást. Vállalkozásunk jól sikerült, mindenki baj nélkül ért
talajt. Megbeszéltük Hehs Ákossal, hogy milyen változtatásokat szeretnénk a
külföldi ernyőkkel szemben, majd visszarepültünk Szombathelyre." 21
A nehézségek ellenére novemberben 99 ugrásra került sor. Ekkor igazoló
dott be, hogy a nagyon rendszeres tornagyakorlatok mennyire előfeltételei az
ejtőernyős kiképzésnek:
18
19
20
21

Makray, 12. o.
Uo.
Szokolay,
20. o.
UO.
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„Minden reggel, még reggeli előtt, tisztek és legénység együtt, fél óráig dol
goztak, hogy testük minél alkalmasabb legyen erre a nagy fizikai megterhelé
sekkel járó szolgálatra. Az ugrások után izomláz lép fel, ha a test nincs állan
dóan dolgoztatva. Ezt az elég kellemetlenül nyaiktájékon, vállban és derékon
jelentkező izomlázat teljesen ki tudtuk küszöbölni a csuklógyakorlatok segít
ségével. Mivel nagy súlyt fektettünk a lábgyakorlatokra, a boka és térdrándu
lások csaik egészen kivételesen mostoha körülmények között következtek be." 22
Kiderült, hogy azok sem mindannyian alkalmasak ejtőernyős szolgálatra, akik
már túl vannak az első ugrások megpróbáltatásain. Erről a kérdésről is írt em
lékezésében Szokolay Tamás :
„ . . . Lédeczy hadnagy bejelentette Bertalannak, úgy érzi, nem tudja meg
szokni az ugrással járó izgalmaikat, és kérte elbocsátását. Bertalan azonnal tel
jesítette kérését, és visszahelyeztette eredeti csapattesttéhez. Velünk pedig
közölte, hogy a majd megírandó ejtőernyős szabályzat első pontja az lesz, hogy
miután ide mindenki önként jött, bármikor szabadon távozhat is, ha úgy érzi,
idegei nem bírják ezt a szolgálatot, mert gyenge idegzetű ember hamar kerül
het halálos veszedelembe. Ez a szabály jellemző volt Bertalan humánus gondol
kodására."
Az eltávozottak helyébe újak jöttek, két tiszttel, egy őrmesterrel és három
szakaszvezetővel szaporodott az ősz folyamán az állomány, akik fokozatosan
belekapcsolódtak a munkába. Velük együtt 27 fő lett a keret létszáma. 23
November második felére a keret tagjainak többségénél annyira megnöveke
dett az ugrás biztonsága, hogy egyre később nyitották ernyőjüket. Stopperóra
segítségével elérték, hogy kétezer méterről ugorva 32 másodperc eltelte után,
ötszáz méteren nyitottak.
Mi minden történik egy ezerötszáz méteres zuhanás alatt?
Erre a kérdésre Szokolay Tamás ad választ emlékezésében :
„ . . . A kiugrás pillanatában a csökkentett légcsavarszél is fordít rajtam egyet.
Két karomat oldalra kinyújtom, a forgás erre lassul, majd megszűnik, és én
fejjel lefelé zuhanok tovább.
Most a szél a hátamra fordít. Ez nem jó, mert nem látom a földet. Karjaim és
lábaim mozgatásával sikerül ismét hasra fordulni. Most ránézek az órára, ment
bár a föld nem közeledik, úgy érzem, hogy egy örökkévalóság múlt el, amióta
elhagytam a gépet. Az óra . . . 15 másodpercet mutat.
Most a testem egyre gyorsuló ventillátor-szerű forgásba k e z d . . . Ez igen
kellemetlen, sőt veszélyes is lehet, mert ha ilyenkor kell nyitni az ernyőt, öszszecsavarodhat a zsinórzat... Felhúzom a lábamat, néhány erőteljes rúgás, és
csillapodik a forgás.
Ránézek az órára, még öt másodperc van hátra. Megfogom a kioldófogantyút
. . . Még várok . . . És meghúzom . . . Hatalmas durranással nyílik az ernyő, vállaim fogják fel a rántást, és már lábbal lefelé lógok a zsinórokon.. ."24
Tervezéskor a keret tagjai mindannyian úgy gondolták, hogy télen szünetel
tetni kell az ugrásokat. A gyakorlatban kiderült, hogy a tél nem akadálya a
kiképzésnek. 1939 januárjában a jelentős mennyiségű hó ellenére 56 ugrásra
került sor. Makray Ferenc egyenesen elragadtatással írt a téli ugrások szépsé
géről :
22 Makray, 15. o.
23 Szokolay,
9—10. o.
24 Uo. 18—19. o.
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„1939 téli időszaka rendkívül alkalmas voLt az eje. ugrókiképzésre. Körülbelül
30 cm hótakaró fedte a terepet, és a szél sem rakoncátlankodott... a hidegtől
eltekintve nagyon jó ugrani, ha van hó. De a hideg nem kellemetlen, mert az
ugrásig jóleső izgalom, azután pedig az ernyő becipelése fűti az ugrót. Napsü
téses téli időben, mikor minden fehér, gyönyörű látvány és igen jó érzés az
ugrás. Olyan csillogóan fehér minden, és annyira tiszta a levegő, hogy mikor
az ember kilép a gépből, mintha mennyországba ugrana. A földetérés pedig
egyenesen pompás. A jó puha hótakaró még azokat a kis egyenetlenségeket is
betakarja, amik különben elég alattomosan idézik elő a rándulást vagy fica
mot. Ha pedig véletlenül árokba esik az ugró, akár derékig is besüllyed. Mintha
dunyhás ágyba ugrana."' 25
Bertalan Árpád közben szorgalmasan járt Székesfehérvárra, hogy figyelem
mel kísérje a magyar ejtőernyő születését. Január második felében el is készült
az első példány, sőt már tíz dobópróbát ki is állt. (Ez azt jelentette, hogy az em
bert próbababa, vagy homokzsák helyettesítette, a nyitás pedig, a bekötött ug
rásnak megfelelően, a gép belsejében rögzített zsinór segítségével történt — H. J.)
Amint ennek híre érkezett, Bertalan százados azonnal megjelent Székesfehér
váron, s végignézett két próbadobást. Miután a látvány elégedettséggel töltöt
te el, felvette az ernyőt, s Hehs főhadnagy kétségbeesett tiltakozása ellenére
előbb nyolcszáz méterről, majd ötszáz méterről ugrott vele, végül melegen gra
tulált a tervezőnek. 26
1939. január 31-én került sor a székesfehérvári repülőtéren a magyar gyárt
mányú ejtőernyő hivatalos bemutatására. A szombathelyi ejtőernyőskeret tag
jai ekkor ugrásokat végeztek a Hehs-féle ejtőernyővel. A kipróbálásra a Honvé
delmi Minisztériumból bizottság érkezett, mely kifogástalannak találta az új
magyar ejtőernyőt, összehasonlítás céljából Pataky hadnagy Salvator típusú
ernyővel ugrott. Mikor 5—600 méternyi zuhanás után megtörtént a nyitás, az
ernyő tíz szeletje kiszakadt. Drámai pillanatok következtek. Az ugró életét vé
gül a hasernyő megnyitása mentette meg. Ez a kellemetlen epizód látványo
san bizonyította, mennyire szükség van az ejtőernyős kiképzéshez az új ernyők
re. 27
A remények ellenére a döntés késlekedett, hónapokig nem történt semmi,
nem indulhatott meg a sorozatgyártás. Ez összefüggött azzal, hogy a katonai
vezetésben nem volt egyetértés az ejtőernyős alakulat jövőjét illetően. Egyes
magasrangú tisztek túlságosan költségesnek ítélték ezt a fegyvernemet, ellene
voltak a fejlesztésnek. Ennek következtében alig-alig kaptak ellátmányt, több
szempontból is szükséget láttak, bár Bertalan Árpád százados számos alkalom
mal járt személyesen ebben az ügyben a Honvédelmi Minisztériumban. 28
Más gondok is foglalkoztatták az 1939-es esztendő első negyedében az ejtő
ernyős keret tagjait. Elhelyezésük szűkösnek bizonyult, a létszám növelése le
hetetlenné vált, a repülők és ejtőernyősök kiképzése kölcsönösen zavarta egy
mást. Űj állomáshelynek Várpalotát majd Tapolcát javasolta a katonai veze
tés. Mivel mindkét helyen építkezésre lett volna szükség, s ekkor nagy volt a
pénzhiány, a kérdés egyelőre lekerült a napirendről. 29
25 Makray, 17. o.
26 Szokolay, 21. o.
27 Makray, 17—18. o. és Szokolay, 21. o.
28 Ferencz Gyula zászlós emlékezése hangszalagon a szerző birtokában.
29 Makray, 18—19. o.
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A válság kora
1939 februárjában a keret tervében vándorugrás szerepelt Magyaróvár kör
nyékére. Ez azt jelentette, hogy Szombathelyen felszállva ugrott volna le az ej
tőernyős csoport egy számára ismeretlen terepen, harci feladat végrehajtása
céljából.
Az előkészítésre Bertalan Árpád vállalkozott, aki egy Junkers Ju—86-os gé
pen felszállt, hogy a terepet szemügyre vegye. A repülőgép Csapod mellett az
erdőben lezuhant, a pilóta meghalt, Bertalan Arpád súlyos sérüléseket szen
vedett. A lábszára, térde és számos bordája eltört. Ez súlyos csapást jelentett
az ejtőernyős keret számára, melynek vezetését a rangidős tiszt, Tassonyi Edömér vette át.
Most derült ki igazán, mennyire szeretik parancsnokukat a katonák. Másnap
a keret minden tagja, még a sérültek is meglátogatták Bertalan századost a
szombathelyi kórházban. 30
1939 márciusa komoly izgalmakat hozott. A hónap közepén Németország tel
jes egészében megszállta az 1938-ban már szűkebb határok közé szorított Cseh
országot és Morvaországot. Szlovákia önálló állammá vált, Kárpátalján magyar
csapatok kezdtek hadműveleteket. A vezérkar kis létszámú ejtőernyőskeret
bevetését is tervbe vette.
„Harminchat óra hosszat voltunk a legszigorúbb riadókészültségben. A szál
lítógépek bemotorpróbázva az indítóvonalon, a csomagok előkészítve, az em
berek teljes felszereléssel várták az indulásra a parancsot. A készültséget elren
delő Hughes-távirat szerint három órán belül menetkésznek kellett lenni, hogy
egy később adott parancsra azonnal indulhassunk Mátyásföldre. Itt kaptunk
volna tűzfegyvereket és robbanóanyagot. Másfél napi készültség után jött is
egy Hughes, de ez nem az indulásra adott parancsot, hanem a készültség fel
oldására." 31
A tűzkeresztség elmaradt, de egy fontos tanulsága mégis volt ennek a próba
tételnek, éspedig az, hogy egyetlen ejtőernyősegység sem nélkülözhet megfe
lelő számú ledobótartályt, melyben ejtőernyő segítségével a földre lehet jut
tatni a géppuskákat, golyószórókat, lőszert és egyéb felszerelést. Ezt a kérdést
rövidesen sikerült is megoldani :
„Hehs Ákos mérnök-pilóta sietett segítségünkre. Vállalta a csomagernyők
gyártásához szükséges anyag kikísérletezését. Ettől kezdve azután a keret el
gondolásainak megfelelően Székesfehérváron Hehs mérnök addig kísérletezett,
míg végre egységes és teljesen korszerű ledobóeszközök nem álltak rendelkezé
sünkre. Ez az eredmény természetesen nem napok, hanem hosszú hónapok mun
kájának gyümölcse volt." 32
1939 májusában a keret tagjai még mindnyájan úgy gondolták, hogy beve
tés esetén nagy magasságból fognak ugrani, s többezer méteres szabadesés után
földközelben nyitnak. Ezért a teherernyők számára egy olyan készüléket kellett
szerkeszteni, mely képes megoldani a késleltetést oly módon, hogy az embe
rek és tartályok egyszerre érjenek földet. A tisztek közül kettőnek is sikerült
30 Szokolay,
22—24. o.
31 Makray, 21. o.
32 Uo. 22. O.
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ilyen szerkezetet előállítania. A keret tagjai számára Pataky hadnagy (találmá
nya volt rokonszenvesebb :
„Egy órásmester segítségével olyan szerkezetet készített, mely megfelelően
beállítva elvégezte az ernyő késleltetett nyitását. Miután az ugró előírt zuhaná
sát is másodpercekben állapítottuk meg, így a tartály is együtt zuhant az ugrók
kal, megfelelő másodpercekre állítva annak ejtőernyője is a megfelelő időben
nyílt ki. Többször kipróbáltuk, mindig kifogástalanul működött. Igen jó volt a
szerkezet arra is, hogy az új ernyőket a próbababával zuhanóugrásnak megfe
lelően tudtuk kipróbálni, így erősebb megterhelésnek lehetett kitenni a kipró
bálásra szánt ejtőernyőt." 33
A bemutatkozások

és remények

kora

A nagyközönség előtt 1939. június 3-án szerepeltek először az ejtőernyős ke
ret tagjai. A honvédelmi nevelés érdekében a szombathelyi parancsnokság re
pülőnapot rendezett a város lakói, elsősorban a fiatalság számára. Ennek utol
só két száma ejtőernyős bemutató volt, melyet nagy érdeklődéssel figyelt a
megjelent többezer főből álló közönség:
„ . . . Pataky és Kiss hadnagy vezetésével három gépből csoportos ugrást mu
tattak be. A gyakorlat tárgya egy földalatti akna robbantása volt 50 kg. töltet
tel. Ez nagy tetszést aratott. Utána következett a zuhainóugrás, amit Makray Fe
renccel ketten mutattunk be. Az ugrás ezerötszáz méterről történt ezerméte
res zuhanással. Ilyent nem látott a közönség még soha, mert ezeket a gyakor
latokat mindig lakott területtől távol végeztük."3'1
És itt Bertalan Arpád távollétében fogadásból egy rossz tréfát is megenged
tek maguknak a fiatal tisztek. A próbababát magukkal vitték, s bekötött szájú
ejtőernyővel ugráskor kidobták a gépből. A többit Szokolay Tamás így írja le:
„Persze a baba ernyője nem terült szét, hanem hurkában lobogott, és zuhant
a babával a föld felé. A közönség soraiban kitört a pánik. A rendezők a közön
séggel birkóztak, mert mindenki oda akart m e n n i . . . Mi a levegőből figyeltük
a zűrzavart, és örültünk, hogy a szél kissé messzebb terel a közönségtől, főleg
a parancsnokoktól. Talajérés után mindenkit messze elkerülve szöktünk egye
nesen haza."
Egészen természetes, hogy utána megkapták a magukét a repülőtér parancs
nokától. Meg is érdemelték !35
Közben a fővezérségen és a Honvédelmi Minisztériumban egyre többen kezd
tek érdeklődni az ejtőernyős keret munkája, eredményei iránt. Valószínű, hogy
az ejtőernyők sorozatgyártása engedélyezésének kérdése volt az, ami a fő
parancsnokot arra bírta, hogy Szombathelyen látogatást tegyen:
„Még a repülőnap előtt megszemlélte az ejtőernyős kiképzést Shvoy gyalog
sági tábornok, a honvédség főparancsnoka. Az esős, ködös idő miatt csak ala
csonyról lehetett ugrani. Három gépből 20 fő hajtott végre csoportos ugrást
harcgyakorlattal egybekötve. A főparancsnok igen elégedett volt, pénzjutalmat
osztott szét a gyakorlatot végrehajtó legénység között." 36
33 Szokolay,
25. o.
34 U o . 27. O.
35 U o .
36 U o . 26. o. S h v o y gyalogsági t á b o r n o k 1936. 09. 05-ig volt a h o n v é d s é g f ő p a r a n c s n o k a . E b b e n
a z i d ő b e n (1936. 09. 05—1940. 03. 03.) S ó n y i H u g ó g y a l o g s á g i t á b o r n o k t ö l t ö t t e b e ezt a b e o s z t á s t !
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Közben Bertalan Árpád állapota annyira javult, hogy szépen összeforrott
térdével Budapestre került fürdőkórházi utókezelésre. Bár az orvosok véle
ménye szerint szó sem lehetett arról, hogy ejtőernyővel valaha is ugorjon, ő
töretlenül hitt a teljes gyógyulásban. Rendszeresen (mozgatta, gyakoroltatta sé
rült térdét. A szemtanúk azt vallották, ezt olyan intenzíven végezte, hogy még
az ápolók sem bírták hallgatni a térdízület ropogását, ilyenkor kimenekültek a
kórteremből.
Budapesti tartózkodását arra is felhasználta, hogy Csenkey Géza ezredessel,
a Honvédelmi Minisztérium ejtőernyős ügyekben illetékes előadójával tárgyal
jon. Sikerült is elérnie, hogy 30 fővel megemeljék a keret létszámát. Számos
egyéb kívánsiága azonban nem teljesült. 37
Július 17-én érkezett vissza Szombathelyre Bertalan Árpád, s a keret tagjai
nak nagy örömére átvette a parancsnokságot. Ugyanekkor Tassonyi Edömér
főhadnagy egy korábbi síbalesetből adódó sérülése (máijrepedés) miatt kivált
a keretből, s régi csapattestéhez tért vissza.38
1939 augusztusa kedvező változásokat hozott. Ezekről így ír az alakulat tör
ténetében Makray Ferenc :
„Aug. 1-én vonult be a nyáron kiválasztott legénységből összesen 30 fő, és
erre az időre esik az első magyar ernyők leszállítása is. Hatalmasat lendült ez
zel az eje. ügy még a mostoha rep. lehetőségek ellenére is. Eddig havonta átlag
40—50 ugrás történhetett, 39 augusztusában 273.
Milyen különbség ez!
A vashernyó, hála Istennek megindult, és új reményekkel vártuk a követ
kező időket, gondolván, hogy most már gyorsított ütemben fogjuk az eje. szol
gálathoz szükséges anyagokat megkapni. Sajnos, most is csalódnunk kellett.
Csak jó félév múlva kaptuk meg azt az anyagi támogatást, aminek rendes kö
rülmények között már régen be kellett volna futnia." 39
A késlekedés a szállításiban az ejtőernyőkkel kapcsolatban is igaz volt. Elő
ször csak kis mennyiség érkezett, csupán hónapok múlva lehettek némileg elé
gedettek Szombathelyen a rendelkezésre álló készlettel.
Mit kell tudnunk a magyar ejtőernyőről?
Idézzünk ezzel kapcsolatban néhány mondatot egy nemrég megjelent hadi
technikai tájékoztatóból:
„Az új 39 M Hehs-féle háternyő nagyobbrészt hazai alapanyagok felhaszná
lásával készült... A selyemből készült kupola 24 részből állt, és ugyanennyi
zsinór tartotta. Az 5 mm vastagságú zsinórok 2000 N dinamikus terhelést is el
bírtak. A kupola közepén 50 cm átmérőjű ún. kéménynyílást képeztek ki. A
nyitást egy rugós kisernyő tette biztosabbá. A Hehs ejtőernyőt minden ötven
ugrás után szakműhelyben felülvizsgálták. A viszonylag gyorsan nyíló ernyő
biztonságát jól példázza, hogy mindössze 80 méteres magasságban haladó re
pülőgépből is végeztek vele sikeres u g r á s t . . . A Hehs Ákos . . . által tervezett
ejtőernyő alakja az angol Irvinéhez hasonlított. A korszerű, megbízható ejtő
ernyőt ,a honvédségnél négy változatban rendszeresítették." 40
A megnövekedett létszám mellett a repülőgépek hiánya okozott nagy gon
dot. Bertalan Árpád szakadatlan utánjárással igyekezett ezen segíteni. 1939
37
38
39
40

Makray, 25. o.
Uo.
Uo. 26. O.
Tóth Loránd: E j t ő e r n y ő s deszant. B u d a p e s t , é. n . 36—38. o.

— 109 —

4. kép
Ejtőernyős katona ugrás előtt
augusztusában váratlanul ígéretet kapott arra, hogy a polgári légiforgalom a
rendelkezésre álló gépekből átad 5 darab Savoia—Marchetti SM—75 típusú gé
pet a magyar légierőnek. Ebből egy hamarosan meg is érkezett Szombathelyre
az ejtőernyősök nagy örömére. 41
Sárhidai Gyula, a Haditechnika című folyóirat szerkesztője, egyik kitűnő ta
nulmányában egyebek mellett a következőket írta ezekről a gépekről:
„Az olasz Savoia—Marchetti gyár SM—75 típusú utasgépe 1937-ben épült az
Air Littoria légiforgalmi vállalat megrendelésére 4 fő hajózószemélyzet és 24
utas r é s z é r e . . . olasz hitel keretében kaptuk az öt gépet, de már magyar gyár
tású WM K-I4 motorokkal felszerelve kerültek a MALERT légiforgalmi vál41 Makray, 26. o.
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lalat tulajdonába. A légiforgalom nem tartotta elég biztonságosnak a nehéz tí
pust, amely kényes és igényes v o l t . . . A MALERT lényegében 1939 február—
augusztus között repülte ezt a típust, s 1939 szeptemberében az első gép már
Szombathelyen állt az ejtőernyős egység rendelkezésére." 42
Az öt—hat ejtőernyős befogadására alkalmas Caproni—101-es gépek mellett
az új szállítógépnek megvolt az az előnye, hogy négyszer annyi ejtőernyős is
helyet kaphatott benne. Átalakítás nélkül azonban nem lehetett használatba
venni. Ezzel kapcsolatban Szokolay Tamás a következőket írja:
„Igen nagy volt az öröm, de ezzel együtt nőttek a gondok is. Ezeket a gépe
ket 24 utas befogadására készítették, de csak egy ajtó volt rajtuk. Ez az uta
soknak megfelelt, ha azonban az ejtőernyősök egy ajtón akartak volna ugra
ni, a kötelék túlságosan szétszóródott volna. Fontos feladat volt a gépen még
egy ajtót nyitni. Ezt az átalakítást a szombathelyi műhely el is végezte. Kive
tettük az utastérből a fotelüléseket is, és helyükbe két hosszanti padot helyez
tünk a gép törzsébe. így a kiugrásnál két ember tudott egymás mellett halad
ni a gépen végig. Ez nagyban meggyorsította a kiugrás ütemét." 43
Ez a házi átalakítás ideiglenesen használhatóvá tette ezt az egy gépet a gyagyorióugrások céljaira. Mivel azonban 1939 szeptemberében kitört a második
világháború, reménytelenné vált a magyar katonai vezetésnek az a terve, hogy
Junkers Ju—52-es szállítógépeket vásároljon a németektől az ejtőernyős-ala
kulat céljaira. Űgy kellett tehát a végleges átalakítást végrehajtani, hogy ezek
a gépek alkalmasak legyenek egy esetleges ejtőernyős bevetés céljaira. Erről
Sárhidai Gyula tanulmányában a következőket találjuk:
„1940 tavaszán a csepeli W. M. Művek repülőgépépítő üzemében megren
delték a gépek átépítését. Ennek során mindegyik kapott egy felső nyitott és
egy alsó félig zárt géppuskaállást, megfigyelőkupolát, új rádiót és a bal olda
lon is egy ajtót. Kivették az üléseket, kétoldalt vászonpadot és karabinertartó
sínt építettek be, valamint dudát a kiugrás jelzésére. Alul a csomagtérből csa
póajtón át lehetőség volt 4 kaniszter (tartály) ejtőernyős ledobására kézi mű
velet nélkül." 44
Ilyenformán még jó darabig meg kellett elégednie az ejtőernyős keretnek az
eddig használt Caproni-gépekkel, s a házilag átalakított egy darab Savoiával.
így is voltak sikereik.
1939 szeptemberében a tábornoki karnak tartottak bemutatót Mátyásföldön.
A hadtest- és hadosztályparancsnokokon kívül megjelentek ezen a Honvédel
mi Minisztérium tisztjei és a törzstiszti tanfolyam hallgatói. A régi kísérleti
keret tagjai harcgyakorlatot mutattak be. 300 méter magasból ugorva egy
feltételezett repülőteret foglaltak el. Bár mindvégig erős volt a szél, a cso
port együtt tudott maradni, s teljesíteni tudta a feladatot. Majthényi és Szo
kolay Tamás 1500 méter magasságban hajtott végre ugrást, s 500 méter ma
gasságban nyitott. 45
Szombathelyen is volt látogatója az ejtőernyős keretnek. Szokolay Tamás
így tudósít bennünket erről az eseményről :
42 Sárhidai
Gyula:
Az 1941. április 12-i e j t ő e r n y ő s d e s z a n t h a d m ű v e l e t .
Sárhidai) Hadtörténelmi
Közlemények,
X X I X . évf. 2. s z á m 244—245. o.
43 Szokolay,
29. o.
44 Sárhidai, 245. o.
45 Szokolay,
32/b o.
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„Szeptemberben megszemlélte a keretet Háry László ezredes, a légierők pa
rancsnoka, az első világháború legendás hírű vadászrepülője. Egy tiszti és egy
legénységi csoport zuhanóugrását szemlélte meg. Voltaképpen azt akartuk
megmutatni ezzel, hogy a keretnél mindenki egyformán van kiképezve.
— Ti vagytok a levegő ördögei, a levegő magyar huszárjai — mondta Háry
ezredes a bemutató után, és ez mindannyiunknak igen jól esett." 46
Csodálatosképpen az ejtőernyős-kiképzésnek az első évben nem volt egyet
len halálos áldozata sem. Kisebb balesetek természetesen előfordultak. Elek
szakaszvezető egyik alkalommal a betonkifutón ért földet baj nélkül. Logodi
szakaszvezető és Kami őrvezető ejtőernyőjébe a földetérés után kapott bele
a szél, s vonszolta őket többszáz méteren keresztül. Csordás szakaszvezetővel
mindig történt valami. Egyik ugrásnál a hangár tetején kötött ki. A háternyők
több alkalommal nem nyíltak ki, a bekötőzsinórral volt baj. Szerencsére ilyen
kor a jól kioktatott katonák nem vesztették el a fejüket, hanem megfelelő idő
ben kinyitották a hasernyőt, mely baj nélkül földre juttatta őket. A jó ered
ményekben része volt annak is, hogy Bertalan Árpád nem tűrte a könnyelműsködést, irgalom nélkül letiltotta azokat az ugrástól, akik későn nyitottak/ 1 "
A sebészorvosok a baleset után több alkalommal közölték Bertalan Árpád
dal, hogy soha többé nem ugorhat. Ő ebbe egy pillanatra se nyugodott bele. A
baleset nem törte meg, erőnléte láthatóan kifogástalan volt, csupán törött tér
de szorult kíméletre. 1939 szeptemberében repülőruhájának ülőrészére gumi
párnát szerelt, s ugrásnál az egészséges lábával fogott talajt, majd ülőhely
zetben fejezte be a leérkezést. A keret tagjai derültséggel vegyes tisztelettel
figyelték parancsnokuk nem mindennapi erőfeszítéseit. Néhány hónap múlva
már sérült lábát is megfelelően tudta használni, nem volt szüksége többé a
gumipárnára/ 18
Az első év elteltével a keret tagjai előtt világossá vált, hogy parancsnokuk
rendkívüli ember, ezért körükben őszinte tiszteletnek és megbecsülésnek ör
vendett. Már az maga is igen rokonszenves volt, hogy itt a katonás merevség,
feszesség helyett a baráti hang uralkodott. Jelenteni a tisztek közül is csak
Bertalan Árpádnak kellett, akit családiasán ilyenkor is csak kapitány úrnak
szólítottak. A fiatal tisztek véleményét Szokolay Tamás fogalmazta meg:
„Mi Bertalant nemcsak parancsnokunknak, de barátunknak, mondhatnám
atyai barátunknak tekintettük. Nem találkoztunk még soha ilyen természetű
parancsnokkal... Mindannyian tudtuk, hogy minden tekintetben számítha
tunk rá szolgálatban és azon kívül is. ö már akkor tudta azt, amire mi csak
évek múlva jöttünk rá, hogy jó parancsnok csak az lehet, aki beosztottainak
minden gondját, baját ismeri, és igyekszik is ezeken segíteni. Tudott nagyon
kemény lenni, de olyankor mindig igazga is volt."49
Szeptember 11-én az egész keret fehér asztal mellett ünnepelte meg fenn
állásának első évfordulóját. A jó hangulatú közös estét másnap sportversenyek
követték. Érdekes módon itt nem az országos nevű sportolóként ismert tisz
tek egyike győzött, hanem Gondor Benda József szakaszvezető lett az össze
tett verseny első helyezettje. 50
46
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U o . 32. o.
Makray, 27—28. o.
Gondor Benda József
Szokolay,
30. o.
Makray, 28. o.
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Ejtőernyőskeretből

ejtőernyősszázad

1939 augusztusában már minden illetékes érezte, hogy elodázhatatlan a dön
tés az ejtőernyőskeret ügyében. Azért is igyekezni kellett a döntéssel, mert a
honvédség 1939-es hadrendjében október 1-jei határidővel ejtőernyősszázad
megalakítása szerepelt. Ez világosan kiolvasható abból az ügyiratból, melyet
a hadseregfőparancsnokság kiképzési osztálya küldött augusztus 7-én egy
osztályközi értekezlet összehívása ügyében a Vezérkarfőnökség 1. osztályának:
„Az eje. szd-ból mindeddig egy kísérleti, illetve kiképzőkeret működött,
melynek szd-dá (századdá — H. J.) való fejlesztéséhez szükséges alapfeltéte
lek hiányoznak .. . Miután az eje. szd. tetemes költséggel járó különleges fel
szerelésének és szükségleteinek biztosítása mindeddig még nem történt meg,
szükséges a kérdést vezetési értekezlet elé terjeszteni." 51
Ez a tényleges helyzet !
Vezetési értekezletnek kellene tehát határoznia az ejtőernyős kiképzéshez
szükséges felszerelés beszerzéséről, és az egyéb szükségletek biztosításáról, de
mivel ennek vannak ellenzői (a jelekből ítélve éppen a főparancsnokságon),
előtte osztályközi értekezleten kellett eldönteni, szükséges-e egyáltalán ilyen
költséges alakulatot felállítani és fenntartani.
Az ügyirat konkrét felhívással zárult :
„Felkérem, hogy a fenti tárgyban f. é. aug. 21-én 9 h-kor a Hfp. (hadsereg
főparancsnokság — H. J.) épület II. em. 15. sz. szobában tartandó osztályközi
értekezletre osztálya álláspontja kifejtésére hivatott meghatalmazottját elkül
deni szíveskedjék. Az értekezleten való elnöklésre a Vkf-e 1. helyettesét (a ve
zérkar főnöke első helyettesét — H. J.) felkértem." 52
Az irathoz melléklet is tartozik tájékoztatás céljából, mely négy pontba ren
dezve adatokat és megállapításokat tartalmaz az ejtőernyős keret 10 hónapos
kiképzésével kapcsolatban.
„1. Az anyagi felkészültség teljes hiánya a kiképzést, illetve a kísérleteket
nagyban hátráltatta.
2. Ennek dacára a kik. keret 600 ugrást hajtott végre.
3. . . . a szoktató repülésen és az ugrásokon kívül az eje. keret gyalogsági
lőkik-ben, gk. vez-ben és főleg térképolvasásban lett kiképezve.
4. A tökéletes kik-hez elengedhetetlen a jó elhelyezés (gyak. tér, rep. tér
stb.). A tervezett elhelyezés Várpalotán nem megfelelő inkább Tapolcan. " M
A Vezérkarfőnökségen négy nappal később ugyancsak irat született. Ebből
kiderül, hogy ez a testület szilárdan az ejtőernyős kiképzés folytatása mellett
van, az ejtőernyősszázad felállítását szorgalmazza, sőt a következő évben négy
ejtőernyősszázad létrehozását tartja szükségesnek. Érdekes a megfogalmazás
is: „ . .. az eje. századok szükségessége tekintetében vitának helye nincs!"
A vezérkar a kiképzés magas színvonalához is ragaszkodott:
„A kiképzés költségeinek csökkentése a kik. rovására nem történhetik."
A repülőgépekkel kapcsolatban a következő elképzelést rögzítették:
51 H L 740. sz. bbk. Kik. 1939.
52 Uo.
53 H L 33.343/eln. Hfp. kik. — 1939.
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„A kiképzéshez szükséges repülőgépeket és rep. személyzetet a légierők tar
tósan vezényeljék az eje. szd-hoz éspedig:
rep. gépek: A bombázó gépek eje. célra nem alkalmazhatók. Csak utasgépek,
megfelelő átalakítás után. Ezeket pedig bombázó célra nem lehet alkalmaz
ni. Az eje. szd. tehát utasgépeket kap, éspedig
2 db Savoya 75. eje. célra átalakítva,
3 db Ca 101. NB. (nappali bombázó — H. J.), amelyet a légierők bocsátanának rendelkezésre .. ."
Az elhelyezéssel kapcsolatban a javaslat a következő volt:
,,Az eje. szd. elhelyezésére legcélszerűbb Tapolcát kijelölni, mert ott rep. ala
kulat, rep. tér van, a közelben pedig III. hdt. (hadtest — H. J.) gyakorló terü
let a rendelkezésre áll/' 54
Az osztályközi értekezlet az ejtőernyős-kiképzés folytatása, és az ejtőernyős
század felállítása mellett döntött. Ebben bizonyára része volt a Vezérkarfőnök
ség nagyon határozott fellépésének is. A szeptember 15-én tíz órára összehí
vott vezetői értekezlet már csupán az ejtőernyősszázad felállításával kapcso
latos konkrét kérdésekről tárgyalt. Ez a honvédség főparancsnokságának ki
képzési osztálya által kiküldött meghívó szövegezéséből is megállapítható:
„A III. Csf. Ur őnagysága elnöklete alatt f. hó 15-én 10 h-kor a III. Csf. Ur
hivatali helyiségében az eje. szd. ügyeinek végleges rendezése tárgyában érte
kezlet lesz, melyre végleges állásfoglalásra feljogosított meghatalmazottját szí
veskedjék kirendelni." 55
Az értekezlet előkészítése során szeptember 5-én kimutatás készült az ejtő
ernyőskeret harcértékéről. Ebből kiderül, hogy a tisztek száma hat fő, a le
génység létszáma 41 fő. Az alegység puskával, géppisztollyal, nehézpuskával
és golyószóróval volt felszerelve. A géppisztolyok kivételével lőszer is volt a
fegyverekhez. Kézigránátból közel 2000 db-ot találhattak a raktárakban. Az
ejtőernyők száma 33, de ebből 11 darabot javításra kellett küldeni. Rendelke
zésükre állt még egy átalakított SM—75-ös repülőgép és 4 ledobótartály. 50
Az értekezlet döntött a századdá alakuló keret végleges állomáshelyéről is.
Az ejtőernyős alegységet Pápára, az üres lovassági laktanyába helyezte. Ez
tűnt a legcélszerűbb megoldásnak, miután a pápai huszárok állomáshelye, ál
landó békehelyőrsége Munkács lett. így a Tapolcára tervezett laktanyaépítés
elmaradt, a Honvédelmi Minisztérium 800 000 pengő építési költséget megta
karított.
A határozatokból érdemes idézni :
,,A m. kir. honv. ejtőernyős szd-ot.. . Pápára helyezem át. Ezzel kapcsolat
ban a szd-ot :
állományügyekben és gazdászati-közigazgatási szempontból a pápai repülő
tér-gondnokságnak,
rep. szakügyekben a 3. II. KB. rep. (könnyűbombázó repülő — H. J.) osztály
nak,
kiképzés, valamint a hdt. pk. (hadtestparancsnok — H. J.) területi hatásköré
ből folyó ügyekben a III. hdt. pságnak (parancsnokságnak — H. J.) rendelem
alá."
54 H L 4415 ein. I. vkf.
55 H L 858 sz. b k . 1939.
56 Uo.
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Az alárendelésnek ez a bonyolult volta rendkívül sok gondot okozott a kö
vetkezőkben mindaddig, míg a légierő egy év múlva teljes egészében át nem
vette az alakulatot.""
A repülőgépekkel kapcsolatos intézkedések számos érdekességet tartalmaz
nak:
„Az eje. század részére kiképzési célra 3 db Caproni és 2 db Savoya rep. gép
fog rendelkezésre állani. Tekintettel arra, hogy a pápai 200 kat. hold nagysá
gú repülőtéren még külön 10 kat. holdnyi terület építkezésre rendelkezésre
áll, itt a hangárok építése lehetséges. Mivel azonban a Savoya gépek óriási
méretű hangárokat igényelnek, azok továbbra is Szombathelyen, illetve Váton maradnának elhelyezve, ahol megfelelő hangár rendelkezésükre áll. így
tehát csak a 3 Caproni gép részére épülne hangár . . . Addig, míg eme 3 han
gár elkészül, a LE pság. (Légierőparancsnokság — H. J.) hangársátorokat bo
csát e három Caproni gép rendelkezésére."
Mivel a gépekhez személyzet is kellett, gépenként 1 pilótát és 3 szerelőt, te
hát összesen 20 főt vezényeltek Pápára az ejtőernyősszázadhoz.
Az értekezlet résztvevői intézkedtek a kiképzéshez szükséges üzemanyag
árának megtérítéséről is, mely évente 240 140 pengőt jelentett. Ezt a költsé
get a Honvédelmi Minisztérium kiképzési osztálya vállalta.
A század létszámát átlagban 200 főben állapították meg, ennek megfelelően
200 készlet teljes ágyneműgarnitúráról a HM 2/é. osztályának kellett gondos
kodnia.58
Szó volt arról is, hogy Pápán a kaszárnya mintegy négy kilométer távolság
ra van a repülőtértől, így a kiképzés biztosítása céljából az alakulatnak gép
kocsikra van szüksége. Ezzel kapcsolatban is történt intézkedés :
„Az eje. század földi gépjárműszükséglete 1 személygépkocsi (parancsnoki),
3 tehergépkocsi és 1 sebesültszállító gépkocsi. Eme gépjárműveket az eje. szá
zad a Botond rendelések lefutásával kapcsolatosan megkapja. Addig legalább
2 tehergépkocsit a területileg illetékes III. hdt. pság. vezényel az eje. század
részére." 59
Ezzel az alakulat sorsa eldőlt. A Pápára költözésnek először senki sem örült
az ejtőernyős keretnél. Makray hadnagy egyebek mellett a következőket írta:
,,. . . a sok rossz megoldás közül az egyik legrosszabbat választották, mikor
Pápát jelölték ki az eje. szd. új helyőrségének.
Pápán egy üresen álló huszárlaktanya volt, melyből még '39 telén mentek
el a huszárok. Lovardák, istállók és elhelyezési körletek álltak kihasználatla
nul, tehát ide helyezték az eje. szd-ot. Hogy mit kezdenek a fedeles lovardá
val, istállókkal, betegló istállókkal, nem volt lényeges. Okszerű helykihaszná
lás!
Az elemi lőtér 8 km-re a laktanyától, céltábla anyag nélkül, teljesen elha
nyagolva, a harcszerű lőtér 15 km-re a laktanyától, szintén anyag nélkül sőt
kibérelés nélkül várta a szd-ot. Gyak. (gyakorló — H. J.) térben is szegény
P á p a . . ."60
Szokolay Tamás hadnagy megértőbb volt, de ő sem örült a döntésnek:
„Mi, fiatal tisztek nagyon nehezen váltunk meg Szombathelytől.. . Sajnál57 H L 47605 SZ. ein. 1. a. 1939.
58 H L 47726 sz. ein. III. Csfség.
59 Uo.
C0 Makray, 29—30. o.
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tuk otthagyni a sok jó repülőbajtársat, akikkel nagyon összebarátkoztunk . . .
Sajnáltuk otthagyni azt a pezsgő, élénk társadalmi életet, melyből ugyancsak
kivettük részünket. Pápa Szombathely mellett kihalt kis vidéki városnak lát
szott. Idővel mégis megszerettük, és megtaláltuk helyünket a város kissé zár
kózott társadalmában is. A tisztek közül többen onnan nősültek." 61
Az átköltözésről Makray Ferenc így írt tömören, szemléletesen:
,,A század tehát Pápára került október 1-vel. Tehergépkocsikon, a selejtesség határán mozgó ruházatban 1-én, vasárnap délelőtt 10 h-kor érkezett meg
a század. A laktanyában a kat. pság. (katonai parancsnokság — H. J.) és a vá
ros vezetősége ünnepélyesen fogadta.
Rossz külsővel, de annál nagyobb belső értékkel, akarással és munkakedv
vel jöttünk Pápára, hogy az első év munkáját folytassuk."(iAz új

állomáshelyen

Pápára érkezve újabb fogyatékosságok derültek ki:
,,A szobák négy falán kívül a laktanyában nem volt semmi. A legszüksége
sebb berendezési tárgyakat, így az ágyakat, szalmazsákokat, kályhákat stb.
sok utánjárással ugyan kiutalta a III. hdt. pság, de asztalokat, fogasokat, iro
daberendezéseket már csak egy év múlva kapott az szd. Különösen a legény
ségi szobákban voltak érezhetők ezek a hiányok. Az egyik legjobb fegyelme
ző eszköz a belrend, és éppen ezt nem lehetett 100%-osan megkövetelni, mert
polcok és fogasok hiányában csak a földre vagy szegre tehették a ruházatot és
felszerelést. ..
Hat hétig orvos és gyengélkedő szoba felszerelés nélkül, hat hónapig pedig
cipész- és szabóműhely nélkül álltunk." ü;i
De ezekben a napokban nem értek rá a nehézségeken töprengeni. Fel kel
lett készülni az újoncok fogadására.
A júliusban kibocsátott felhívásra az ország különböző alakulataiból ide je
lentkező katonák 400 főből álló csoportja október 4-én érkezett meg Pápára.
Ök már mindannyian átestek egy meglehetősen alapos orvosi vizsgálaton, s
azon meg is feleltek.
Bertalan Árpád százados ragaszkodott ahhoz, hogy csak igen bátor, elszánt
emberek legyenek ejtőernyősök, ezért alaposan megrostálta őket. Levetkőz
tetve mindannyiunkat végignézte, s akiket alkalmatlannak minősített, azokat
nyomban visszaküldte eredeti alakulatukhoz. Ezután bemutatót rendezett szá
mukra. A keret két tisztje ugrott, s bekötött szájú ejtőernyővel ledobták azt
az embernagyságú fababát is, melyet az ejtőernyők kipróbálására használtak.
A bábú természetesen lezuhant, a tisztek azonban baj nélkül földet értek. A
továbbiakat Szokolay hadnagy így írta le :
„Bertalan az újoncok között állva nézte az ugrást, és azzal vigasztalta a ré
müldözőket, hogy háromból csak egy zuhant le, és ez nem is rossz arány. Ezután
ebédelni küldte a katonákat. Délután ismét összehívta az újoncokat, és meg
kérdezte, hogy a mai napon tapasztaltak után ki óhajt ittmaradni. Mert aki61 Szokolay,
34. o.
62 Makray, 30. o.
63 Uo. 30—31. o.
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nek ez a szolgálat nem tetszik, az máris mehet vissza csapattestéhez. Nem kel
lett sokáig várni a válaszra, a 400 emberből 150 állta a sarat. Ez elég is volt
egyelőre . . ."M
Az ezután megkezdődő kiképzésről a következőket tudtuk meg:
,,Az újoncok kiképzéséhez most már módszeresebben fogtunk hozzá az ed
digi tapasztalatok alapján. Célgimnasztikát dolgoztunk ki a lábak erősítésé
re. Készítettünk 3—4—5 m magas állványokat, és ezekről gyakoroltattuk a
leugrást vastagon terített homokba. Készítettünk egy 10 méteres állványt, ha
sonlót mint a gyermekhinták állványai. Erre húztuk fel a kötélhurokba ülte
tett embert. A kötél túlsó végén olyan ellensúly volt, ami az ejtőernyő süllye
dési sebességére fékezte a lebocsátott embert. Az ernyő hintázó mozgását is
meg lehetett itt szokni, ha az embert a felhúzáskor meghintáztattuk." 05
Ezt a szerkezetet tréfásan hol bitónak, hol akasztófának nevezték a katonák.
Később még hármat állítottak mellé, egy nyolcmétereset, egy tizenkét- és egy
tizennégymétereset a fokozatosság biztosítására. Az ugrási előgyakorlatok kö
zül az ezeken az állványokon történt edzésnek volt a legnagyobb jelentősége,
hiszen a földetérés veszélyes műveletét itt lehetett megtanulni. A felkészítést
szolgálta még a reggeli torna is, mely valóban komoly, egyórás gimnasztikát
jelentett, hosszú futásokkal és ugrásokkal vegyítve. A szertorna a napi foglal
kozások anyagába volt beépítve. 66
Egy hónappal a Pápára érkezés után jelentős esemény következett be az
alakulat életében:
„1939. november 1-én Bertalan Árpádot őrnaggyá léptették elő. Ezt az ese
ményt baráti körben ünnepeltük meg, hiszen barátok voltunk már mindanynyian, és Bertalan is barátainak tekintett minket. Szerettük és tiszteltük pa
rancsnokunkat. Szerettük, mert vidám, jó barát volt, és tiszteltük, mert előre
látó, eszes és gondoskodó parancsnok volt, aki nem tett különbséget ember és
ember között." 67
Hasonló szellemben nyilatkoznak ma is a volt katonák mindannyian. Szinte
legendagyűjteményt lehetne összeállítani a róla szóló történetkékből, melyekből
egy hivatásának élő, demokratikusan gondokodó katonatiszt portréja bonta
kozik ki. Varga János törzsőrmester a következőket mondta el róla:
„Nem egy esetben voltam én éjszakai ügyeletes tiszthelyettesi szolgálatban,
mikor jött Bertalan őrnagy u r . . . Ha ő belépett az épületbe, a szolgálatosnak
a helyéről felkelni, jelenteni, tisztelegni tilos volt. Azt mondta,
— Ezzel zavarjátok a legénység nyugalmát.
Bement a legénységi szobába, villanyt nem gyújthatott senki.. . ő lehajol
va ment az ágyak végénél, s amelyik legénynek, illetve katonának a lába a
pokróc alól kint volt, azt gyönyörűen betakarta. így ment végig minden szo
bán . . ,"68
Bertalan Árpád rendkívüli pedagógiai érzékkel rendelkezett. Erre szükség
is volt, hiszen nem kis számban kerültek az alakulathoz bátor, de nehezen ke
zelhető emberek. Ö ezekből fegyelmezett, kemény katonákat nevelt, akik év64 Szokolay,
35. o.
65 U o . 36—37. O.
66 Ferencz
Gyula zászlós és Domonkos
József
százados e m l é k e z é s e ; h a n g s z a l a g o n
birtokában.
67 Szokolay,
36. o.
68 Varga János t ö r z s ő r m e s t e r e m l é k e z é s e , h a n g s z a l a g o n a szerző b i r t o k á b a n .
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szerző

tizelek múlva is rajongással beszéltek volt parancsnokukról, arcképét szobá
juk falán helyezték el.69
A Honvédelmi Minisztérium, ígéretének megfelelően, Pápára vezényelt há
rom Caproni-gépet megfelelő személyzettel Gelencsér Ferenc repülő hadnagy
parancsnoksága alatt. Feladatukat nagy igyekezettel látták el, végezték az ug
rásokkal kapcsolatos repüléseket, s szoktatták az újonnan bevonult legénysé
get. Októberben sok volt a műszaki hiba, a gépek gyakran nem tudtak fel
szállni. A helyzet csak akkor változott meg gyökeresen, mikor Bertalan Árpád
sok utánjárással elérte, hogy Szombathelyről Rigó őrmester, a kiváló főszerelő Pápára kerüljön. Ö itt kitűnő műhelyt, javítóbázist hozott létre. Ettől kezd
ve sokat javult a gépek állapota, a repülőrészleg eleget tudott tenni a felada
toknak. 70
Nagy esemény volt 1939. november 3-án Kassán a Horthy Miklós Repülő
Akadémia ünnepélyes megnyitása. Pápán, az ejtőernyős alakulatnál október
29-én tudták meg, hogy ez alkalommal repülőnap lesz, melyen a műsorszámok
között ejtőernyős bemutató is szerepel. Nagy lett az izgalom, miután ekkor
még gyakran gyengélkedett a három öreg Caproni. A csapattörténet így örö
kíti meg a felkészülést:
„Miskolcon kellett a légierők egy részének gyülekeznie. A díszszemlére ne
künk is onnan kellett indulnunk. Nagyon jogos volt az aggodalmunk, mert
mikor az áttelepülésre került sor, csak egy Caproni volt üzemképes . . . Makray
hadnagy és hat fő a régi keretből át is repült elsején. Szorongva vártuk, hogy
a másik kettővel el tud-e a többi,jönni. A Miskolcon gyülekező vadászrepülők
között olyan volt a mi jó öreg Capronink, mint az angol telivérek között az
elefánt. Bosszantottak is bennüket a „láda" miatt eleget. Még elsején estefe
lé bedöcögött második masinánk. Nagy örömmel fogadtuk. Már két gépünk
volt 14 emberrel. Ha a harmadik nem is tud eljönni, ezzel a kettővel már mi
is felvonulhatunk. Közben Pápán. .. Gelencsér hadnagy dühösen vagdalta
földhöz a sapkáját, mert . .. kijavították a harmadik gépet, de az időjárás
miatt nem tudtak 2-án délelőtt elindulni. Délutánra sem javult semmit az idő . . .
Gelencsér hadnagy mégis elrajtolt. Szerencsésen meg is érkezett." 71
A nagy nap, mely a magyar vadászrepülő-, szállító-, bombázó-, közel- és távolfelderítő-egységek első nagy seregszemléje volt, így kezdődött:
„3-án reggel olyan volt a Miskolctól É-ra levő légtér, mint ősszel varjúvo
nuláskor. Zúgtak a motorok. A magyar légierők díszelgésre kirendelt része
gyülekezett. A mi Capronijainknak persze jóval előbb kellett indulniuk, mert
lényegesen lassúbbak voltak, mint a többiek. Kassától D-re kb. 6 km-re értek
utol bennünket." 72
Az ejtőernyősök szerepléséről Szokolay Tamás ír színesen, szemléletesen:
„Az ejtőernyős bemutató volt az utolsó szám. Ekkor 180 méter volt a fel
hőmagasság. Makray Ferenc, az ugrás vezetője úgy határozott, hogy tekintet
tel a jelentős ünnepségre és bízva emberei ügyességében, végrehajtja ezt a
rendkívül alacsony ugrást. Szabályzatunk 300 métert írt elő mint megengedett
legkisebb magasságot.
69 Becsei Imre és Bakó
a szerző b i r t o k á b a n .
70 Makray, 31—32. o.
71 Uo. 32—33. o.
72 Uo. 33. O.

István

szakaszvezető, Hauer
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János

őrmester emlékezése. Hangszalagon

5. kép

Az ejtőernyős keret Szombathelyen
Gyakorlott, ügyes embereink igen jól oldották meg ezt a kényes feladatot.
Mint a szemtanúk elmondták, nagyszerű látvány volt a szinte egyszerre ki
robbanó 21 ejtőernyő, mely néhány másodperc múlva már földet is ért. Nem
történt semmi baj .. ."
Valóban nem, de a bemutatóért felelős két tiszt: Kiss Zoltán és Makray Fe
renc alapos fejmosást kapott otthon Bertalan Árpád őrnagytól a veszélyes ug
rásért. 73
Novemberben és decemberben folyt az újoncok ugrókiképzése. A három Caproni kevésnek bizonyult, ezekből 6—6 fő ugorhatott egyszerre. A rendelkezés
re álló egy Savoyát csak akkor tudták használni, ha volt rá pilóta. Ezt a nehéz
gépet csak azok a tisztek vezethették, akik előzőleg a polgári repülésben dol
goztak, a MALERT-nél szolgáltak. Akkor oldódott meg a kérdés, mikor 1939
novemberében Segesvári repülő főhadnagyot, aki a légi forgalomban Savoyagépekkel már repült, Pápára vezényelték. így felgyorsult mind a szoktatórepülések, mind az ugrások tempója. A Savoya egy alkalommal annyi ejtőer
nyőst tudott magával vinni, mint a Caproni négy felszállással.74
Sikerült elérni, hogy a tervezett négy ugrást mind a 150 fő teljesítse decem
ber közepéig. így ők már mindannyian képzett ejtőernyősként térhettek haza
karácsonyi szabadságra. 75

73 Szokolay,
36/b o.
74 Uo. 34—35. o.
75 Uo. 37. O.
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Ezzel a terveknek megfelelően létrejött Magyarországon egy teljes létszámú
ejtőernyősszázad mintegy 200 főnyi legénységgel. Remény volt most már ar
ra, hogy zászlóaljjá, később ezreddé fejlődve modern elitalakulatává válik a
magyar fegyveres erőnek.
Elmondhatjuk ugyanakkor azt is, hogy Európa más országaihoz hasonlóan
hazánkban is megszületett az ejtőernyőzés, a bátor emberek sportja, s alig
több, mint egy év alatt komoly eredményeket ért el.
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MŰHELY
PERJÉS GÉZA

KARDDAL ÉS TOLLAL SZOLGÁLTA A HAZÄT*

Gyakorlat, elmélet, katonai etika és hazafias érzés Zrínyinél
Katonai működésében két feladat végrehajtására vállalkozott Zrínyi. Az egyik,
hogy úgy mondjuk, öröklött, körülményei által meghatározott volt: a Muraköz vé
delme. A másik feladatot önmaga tűzte ki maga elé: kidolgozni a magyar hadvise
lés reformjának tervét. Az első feladat gyakorlati, a másik elméleti, de motivációjuk
közös volt: a mély hazaszeretettel párosuló katonai etika, melynek legfőbb paran
csa a haza védelme.
Zrínyi tizenhét évesen veszi át családi örökségét és benne a Muraközt. Az örök
séggel együtt járt a birtokaihoz tartozó terület és lakóinak védelme a török szünte
len támadásaival szemben. Amint átveszi a parancsnokságot, azonnal a harcok sűrű
jébe kerül és az ekkor írt leveleit olvasva csak elcsodálkozik az ember, hogy
milyen otthonosan mozog a harcmezőn, milyen józanul és szakszerűen mérlegeli a
helyzetet, ad ki világos és határozott intézkedéseket. Látva ezt az ifjú korát megha
zudtoló biztonságot és szakértelmet — és persze hozzágondolva későbbi hadi sikere
it is —, az emberben az a meggyőződés támad, hogy született tehetség, Clausewitz sza
vaival ..katonai géniusz" volt, az a tehetség tehát, aki a háború bizonytalanságokkal,
súrlódásokkal, lelki és testi megpróbáltatásokkal teli légkörében is képes helyes el
határozásra jutni és elhatározását kivitelezni.
A géniusz persze csak akkor szárnyalhat, ha a kérdéses szakma fölényes ismerete
társul hozzá. A fiatal Zrínyi esetében végvári harc technikájáról van szó, melynek
szabályait, fogásait és rutinját, végvári környezetben felnőve, kora gyermekkorában
megismerhette, megtanulhatta, esetenként még a harcokban is gyakorolhatta.
Zrínyi katonai talentumát vizsgálva nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy meny
nyire szerette a harcot. A két világháború alaposan kikezdte, bár teljesen nem oltot
ta ki azt az életfelfogást és életérzést, hogy háború nemcsak a jellemet és a fiziku
mot próbára tevő férfimunka, hanem izgalmas örömforrás is. Háborút járt írók és
költők egész sora tanúskodik erről írásaiban. Különösen gazdag ilyen szempontból
a határvédelem könnyű csapatainak, elsősorban könnyűlovasságának harcait dicsé
rő irodalom. így volt ez mindenütt, ahol határvédelem folyt, tehát Kínában, Rómá
ban, Bizáncban és Hispániában, de természetesen így volt Magyarországon is. Idéz
zük csak fel Balassinak ezeket a lelkes, gyönyörű sorait: ,,Ellenség hírére vitézeknek
szíve gyakorta ott felbuzdul, Sőt azonkívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbára in
dul. Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul."
Csak a Zrínyiász töméntelen sok fordulatos, izgalmas, a harc örömét sugárzó harci
leírását kell elolvasnunk, hogy láthassuk, mennyire szerette a harcot. De közvetle
nül is bizonyítható ez. Egy alkalommal a szakadó eső miatt le kellett mondania ter
vezett vállalkozásáról, amiért is így ad hangot ingerültségének : „Minden szándékunkat
elrontá az az rossz üdő, bizony az mely éjjel kezdett, majdnem megbolondultam boszszúságomban."
Bár a katonai szakma és a harc szeretete fontos motívum volt Zrínyi katonai tevé
kenységében, azonban mindent megelőzött a katonai etikából és a hazaszeretetéből
eredő ösztönzés. Számos példát lehetne fölhozni ennek bizonyítására. Az egyik Batt
hyány Ádámhoz, az övével szomszédos körmendi védelmi körzet parancsnokához
írt levele. A levélben egy, a török ellen indítandó vállalkozás tervéről ír. Miközben
gondosan rögzíti a csapatok menetének és gyülekezésének helyét és idejét, a szigo
rúan szakmai szöveget hirtelen egy ilyen rész szakítja meg: ,.Édes Bátyám Uram, csak
így lévén, hazánkat és köröszténységünket tekintvén, gondoltam, hogy evvel a leve* E cikk bővebb és némileg átalakított változata annak a referátumnak, melyet a szerző a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia által „A Magyar Honvédség nemzeti jellege erősítésének idő
szerű feladatairól" tárgykörben 1990. június 7-én rendezett tanácskozáson olvasott fel.
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lemmel megtaláljam Kegyelmedet, noha bizony jól tudom, hogy magától is maga
lesz példaadója, nem akarván látni szerelmes hazánknak utolsó füstös üszőkét."
Milyen is volt a végvári háború? A legdöntőbb, a taktikát és a stratégiát megha
tározó körülmény az volt, hogy kis erők harcoltak nagy térben. Ez jellemezte a kí
nai, római, a bizánci és a spanyolországi határvédelmet és természetesen a magyar
országit is. Néhány számszerű adattal lehet ezt megvilágítani. A germánok ellen
emelt, mintegy 500 km hosszú római limest 50—80 000 katona védte, a magyar vég
vári rendszer 1200 km-ét 50—60 000 fő, ami tehát azt jelenti, hogy a védővonal egy
kilométerére ott 100—160, itt 40—50 fő jutott. Mindebből természetesen következett,
hogy a tömeget gyorsasággal és mozgékonysággal kellett pótolni, ezért az erők zömét
könnyű csapatok, elsősorban könnyű lovasság tette ki. A nagy kiterjedésből követ
kezett, hogy a megvédendő területet nem lehetett hermetikusan lezárni. A kínai fal
és a római limes ugyan összefüggő építmény volt, de mégsem jelentettek áthatolha
tatlan akadályt a támadók számára. Funkciójuk inkább az volt, hogy a betört ellen
ség visszavonulását megnehezítsék. Az akadályhoz érve ugyanis a portyázásban ki
fáradt és a sok zsákmány és rabul ejtett ember miatt mozgásában gátolt ellenség
számára az akadályon való átjutás megnehezült és jóval lassúbbá vált, így a határ
védelem lovas tartalékai még időben elérhették. Magyarországon még ilyen akadá
lyok sem voltak és a végvári rendszer pusztán magukban álló várakból és őrtornyok
ból állt. Hatvanöt—hetven várnak mondható erődítés volt a végvári rendszerben,
azaz a köztük lévő távolság átlagosan 20 km-t tett ki. Török oldalon hasonlóak vol
tak a viszonyok, bár a csapatok létszáma valamivel fölülmúlta a magyarokét.
Mindebből az következett, hogy a támadás abszolút fölénybe került a védelem
mel szembqn, hiszen a támadó fél, hirtelen összevonva egyébként csekély erőit, bár
hol túlsúlyt képezhetett és a betörést végrehajthatta. Ilyenformán a védekezés leg
jobb eszköze a támadás volt: csak így lehetett arra kényszeríteni a másik felet, hogy
helyben maradjon és ne támadjon. Ebből eredt a végvári harc rendkívüli erős di
namikája és a soha nem szünetelő harc.
A vázolt körülményekből szükségszerűen következett, hogy fokozott jelentősége
volt a meglepetésnek és ellenszereinek, a felderítésnek és a biztosításnak. Zrínyi le
veleiben sokszor visszatérő kifejezés az „állandó istrázsálás" és még több a felderí
tésre kiküldött portyázókra való utalás. De a mögöttes területeket messze behálózó
hírszerzés sem hiányzott: önkéntes informátorok és fizetett kémek hozták a híre
ket, sokszor magasabb török parancsnokságoktól is. Ilyen körülmények között élet
halál kérdésévé vált a titoktartás. így ír Zrínyi Batthyánynak egy közös vállalkozá
suk előtt: „Kérem Kegyelmedet, ne jelentse Kegyelmed senkinek ezt a titkot, mert
egy lábig odaveszthetnénk." Még az is előfordul, hogy a tervezett vállalkozás tervét
nem írásban küldi el az érdekelteknek, hanem futárok útján szóban, nehogy a török
kezébe jusson.
A végvári taktikában igen nagy jelentősége volt a „jó lovak hamarságának" —
ahogy Balassi kifejezi magát —, tehát a ló begyakorlottságának, gyorsaságának és
fordulékonyságának. De természetesen nem nélkülözhették a végvári vitézek a szálés a lőfegyverek kezelésében való jártasságot sem.
A nagy tér — kis erő viszonyból következett, hogy bőven nyílt alkalom a lesvetés
re és tőrbecsalásra. Ezek végrehajtása éles szemet, jó terepérzéket, körültekintést,
szervezőképességet és a csapat részéről nagy fegyelmet kívánt.
Miután az éber figyelem soha nem lankadhatott és állandóan készen kellett lenni
a cselekvésre, a szolgálat minden ágát a legalaposabban kellett megszervezni. Fogal
mat alkothatunk erről Zrínyinek Kanizsa ellen indított gyors vállalkozásából. Érte
sülve arról, hogy a vár valamilyen okból kigyulladt, elérkezettnek látta az időt, hogy
visszavegye azt a törökök kezéből, kihasználva a tűz okozta zavarukat. Riadóztatta
tehát csapatait és 24 órán belül körülzárta a várat, ami, ha számba vesszük a körül
ményeket, meglepően nagy teljesítmény volt. össze kellett vonnia ugyanis a mint
egy 100 km-es védővonalból a csapatokat, majd el kellett vezetni őket a 40 km-re
fekvő Kanizsa alá, végül pedig, a helyszínre érve, erőivel fel kellett vennie a vár
körülzárására alkalmas csoportosítást.
Zrínyi hadi vállalkozásainak döntő többsége a határvédelem keretei között ment
végbe, azaz a hadtudomány szerinti kis háború kategóriájába tartozott. Két hadjá
rata volt csupán, melyek túllépték ezeket a kereteket. Az első, az 1663. évi, szoros
összefüggésben volt a Montecuccoli vezette császári hadak dunántúli és felvidéki
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hadjáratával. A másikat, az 1664. évi eszéki vállalkozást viszont már meglehetősen
nagy önállósággal vezette.
Az adott keretek között az eszéki hadjárat három aspektusának kiemelésére van
csupán lehetőség. Az első a politikai szempont. II. Rákóczi György 1657. évi szeren
csétlen végű hadjárata olyan helyzetet idézett elő, mely magában hordta a török el
leni nagy háború lehetőségét. így ítélték meg a helyzetet a Rajnai Szövetség német
fejedelmei, de így látták a dolgot a vezető magyar politikusok is. A háborút egyedül
a bécsi udvar ellenezte. Ebből a körülményből adódott a magyar politikusok, köztük
természetesen Zrínyi, feladata: a német fejedelmek támogatásával rávenni Bécseta
háború megindítására, egész pontosan arra, hogy a folyamatban lévő tárgyalásokon
a Porta Magyarország szempontjából igen hátrányos feltételeit ne fogadja el.
Azért, hogy a tárgyalásokon ne szülessen megegyezés és hogy a háború kirobban
jon, Zrínyi még azt is megteszi, hogy minden módon provokálja a törököt: folytonos
támadásokat indít ingerlésére és a Mura túlsó partján, tehát török felségterületen
belekezd Üj zrínyi vár építésébe. A törökök természetesen nem nézik tétlenül aktivi
tását és heves ellentámadásokkal válaszolnak. Így reagál Zrínyi erre ezekben a ka
tonai etikától és hazaszeretettől felforrósított soraiban: „Hogy én vagyok a török
támadásainak célpontja, nem tartom gyalázatnak, sőt legnagyobb dicsőségnek ve
szem. Remélem, nemes lovaghoz és katonához méltó illő ellenállásra talál bennem
és ha erőben és embereinek számában hatalmasabb is nálam, de bátorságban és har
ci kedvben nem vagyok alábbvaló nála. Jobb meghalni oroszlánként, mint élni sza
márként. Ha veszni kell hazámnak, azon vagyok, rajtam kezdje el a veszedelmet.
Készen várom, az Isten mit ad és mit rendel felőlem és annyira megvetek minden
rettenetességet, hogy végsőkig provokálom a végzetet."
1663-ban a magyar politikusoknak sikerül rávenniök a Rajnai Szövetség vezetőit,
hogy egy Dráva menti hadjárathoz bocsássák Zrínyi rendelkezésére csapataikat, ö n 
magában is különös, hogy — Bécset kikerülve — a német fejedelmek Zrínyi parancs
noksága alá helyezik katonáikat. Még különösebb, hogy a Dráva-vidéket választják
hadszíntérül, hiszen minden katonai szakértő előtt világos volt, hogy Magyarorszá
gon a hadműveletek természetes tengelye a Duna. Aligha magyarázható mással a
dolog, mint azzal a szándékkal, hogy függetlenítődve a törökkel mindenképpen ki
egyezni akaró Bécs befolyásától, Zrínyi jelentős és a magyar érdekeknek megfelelő
eredményt érjen el a hadjáratban.
Ezek az előzményei a Zrínyi által 1664. januárjában elkezdett eszéki hadjáratnak
és kanizsa április végén megindított ostromának. A hadjárat előkészítésével járó
sok-sok tennivaló közben sem mulasztja el, hogy a haza iránti kötelességükre em
lékeztetve, lelkesítse vezértársait. így ír pl. Csáky Istvánnak: „Magam részéről azt
írhatom Kegyelmednek, hogy szüvel-lélekkel mesterkedem minden előmenetelünk
ben, sem vagyonomat, sem életemet bizony nem szánom s valami véget rendelt az Ur
isten az én szándékimnak, jó szívvel elvárom." Esterházy Pált pedig így lelkesíti:
„Istenre bízván dolgomat, folválloltam azt a munkát Istenemért és hazámért, azért
Istenre és hazája szeretettre kénszeritem Kegyelmedet, ne hagyja el hazáját és nem
zetét ebben a nagy fönnforgó ügyben."
Mint tudjuk, az eszéki híd lerombolására indított drávai hadjárat sikerrel végző
dött, de Kanizsa ostroma a bécsi udvar késedelmessége és kellő támogatásának el
maradása miatt kudarccal járt. Majd pedig a győzelmes szentgotthárdi csata után
a bécsi udvar a magyarságra nézve igen hátrányos békét kötött a törökkel. A szép
kezdeti sikerek után tehát minden összeomlott!
Mindazonáltal lehetetlen elmarasztalni Zrínyit, akár etikai, akár politikai, akár
pedig katonai szakmai szempontból. Etikailag azért nem, mert nem könnyelműség
és forrófejűség indította vállalkozására, hanem a magyarság iránt érzett felelősség
érzete. A politikai racionalitás ellen sem vétett. Két alternativa létezett ugyanis: be
lenyugvás az ország föltartóztathatatlan romlásába, vagy a küzdelem és ezzel az
esély megragadása a helyzet jobbítására.
Végül pedig nem lehet elítélni katonai szakmai szempontból sem, sőt a legnagyobb
elismerést érdemli. Mindenekelőtt azt kell figyelembe vennünk, hogy miután a siker
alapja a meglepetés volt, vállalta a téli háború minden nehézségét. Az ellátás és az
elszállásolás nehézségei miatt ugyanis a korban ritkán hadakoztak télen. Az eszéki
hadjárat idején különösen zord volt az időjárás, így annál inkább nagyra kell érté
kelnünk, hogy a sereg 26 nap alatt közel 500 km-t menetelt, közben több várat és
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kisebb erődítést elfoglalt, az eszéki hidat pedig megrongálta. Logisztikai szempont
ból is nagy teljesítmény volt a hadjárat: mintegy 25 000 ember és ugyanennyi ló
élelmezését kellett biztosítani kemény hidegben, rossz útviszonyok és a vidék sze
gényes erőforrásai mellett.
A következőkben Zrínyi hadtudományi munkásságával foglalkozom. Mint isme
retes, Zrínyi az ország függetlensége helyreállításának és a török kiverésének elő
feltételét abban látta, hogy önálló magyar nemzeti hadsereg álljon fel és hogy a ma
gyar katonaság megtanulja a nyugati reguláris hadviselést. Mindehhez elméleti alap
vetés kellett, azaz magyar nyelvű hadtudományi művekre volt szükség. Szinte min
den előzmény nélküli, óriási feladatról van tehát szó!
Zrínyi hadtudományi munkássáva rövid életéhez képest igen gazdag és sokrétű. Irt
egy, a hadsereg szervezetével, anyagi ellátásával és táborozásával foglalkozó érteke
zést, a Tábori kis Traktát; egy, a háború filozófiájával, lélektanával és a vezetés kér
déssel foglalkozó, alkalmi meditációiból összeszerkesztett könyvet, a Vitéz hadna
gyot; Mátyás politikai, főleg azonban haditetteit méltatja a Mátyás király életéről
való elmélkedésekben,
végül pedig, a hatvanas évek elején, a török háború előesté
jén, megírta az önálló magyar hadsereg felállításával és kiképzésével foglalkozó, iz
zó hazaszeretettől fűtött, szenvedélyes hangú röpiratát, a Török Áfiumot. Tulajdon
képpen azonban nagy eposza, a Szigeti veszedelem sem csak a szépirodalomhoz tar
tozik, hanem a hadtudományhoz is, mivel benne pontosan rekonstruált hadtörténeti
eseményekből von le fontos szakmai tanulságokat.
De nem csak az életmű terjedelme jelentős, hanem minősége is. Eredetiség, széles
látókör és a háború lényegének mély megértése jellemzi műveit, és ilyen szempont
ból kevés hasonlóval találkozunk a világ katonai irodalmában.
Több körülmény magyarázza Zrínyi hadtudományi munkásságának magas szín
vonalát. Mindenekelőtt az, hogy tökéletesen ismerte a hadakozás mesterségbeli ré
szét, ugyanakkor tájékozott volt az egyetemes hadtudományi irodalomban is.
Rendkívüli jelentősége volt annak, hogy magas közjogi méltóságai révén tisztá
ban lehetett a politika és az állami adminisztráció kérdéseivel és mint birtokai gaz
dálkodását irányító nagybirtokos, a gazdasági élettel. Ez az oka annak, hogy —
szemben a katonai írók túlnyomó többségével — felül tudott emelkedni a szakma
szűk keretein és a háborút beágyazta a politikai és társadalmi élet egészébe.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni éles elméjét, elemző készségét, általában filo
zófiai hajlamát. Ez segíti hozzá, hogy egyéni tapasztalataiból a háború egészére néz
ve vonjon le általános érvényű következtetéseket.
Fegyelmezett, tudományos gondolkodásával a költő intuíciója, fantáziája és lélek
tani érzéke párosult. És természetesen költő mivoltából fakad megkapó, fordulatos,
kifejező hasonlatokban gazdag stílusa és érzelmi töltöttsége, mely oly meggyőzővé
teszi írásait. Bátran mondhatjuk: Zrínyi életműve üdítő oázis a katonai irodalom
nyelvi sivatagjában!
És természetesen számításba kell vennünk a hazafias érzésből eredő motivációt,
írásai nemcsak az intellektust mozgatják meg, hanem az érzelmeket is. Lelkesítenek,
egyben cselekvésre sarkallnak! Emlékezzünk csak vissza erre a sokat idézett részre
a Török Áfiumból: „Látok egy rettenetes sárkánt, mely méreggel és dühösséggel te
l i . . . én csaknem mint egy néma, kinek semmi hivatásom a szólásra nincsen, fel
kiáltok mindazonáltal: Ne bántsd a magyart! Szegény magyar nemzet, annyira jutott-é ügyed, hogy senki ne is kiáltson fel utolsó veszedelmedben? Nehéz ugyan ez
a hivatal nékem, de ha az isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, imé kiál
tok, imé üvöltök: hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emész
tő tűz!"
Zrínyi hadtudományi munkásságából főleg azokat a részeket emelem ki, melyek
ben valamiképpen eltér a korabeli katonai irodalom anyagától és tárgyalásmódjá
tól. A hadsereg szervezetére nézve két megoldást ajánl. Az egyik a Tábori kis Traktában található. Itt, miután az önálló magyar nemzeti hadsereg szervezetével fog
lalkozik, teljesen nyugati mintát követ. A másik megoldás teljesen a speciális ma
gyar viszonyokhoz igazodik, és a Török Ájiumban található. Az eltérést a mű meg
írásának időpontja magyarázza: 1660 telén vagyunk a nagy török háború előestéjén.
Nincs idő tehát az önálló magyar hadsereg felállítására és a háborút a meglévő had
erő bizonyos átszervezésével kell a császári csapatokkal együtt megvívni. Fel kell
állítani tehát egy 4000 gyalogosból és 8000 lovasból álló hadsereget, mely egyszerre
lenne a végvári védelem mozgó tartaléka és az ország egész lakosságából mozgó-
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sított haderő magja és kiképző kerete. Feltűnő, hogy míg a Tábori kis Traktában â
gyalogság aránya két—háromszorosa a lovasságénak, addig itt éppen fordított a hely
zet. Ez természetesen következik abból, hogy mint hadműveleti tartaléknak, a had
seregnek gyorsan kell eljutnia a végvári vonal bármely pontjára. Ebben a megol
dásban mindössze ennyi a magyar specifikum, mert egyébként a hadseregnek át kell
vennie a nyugati harceljárást. Ahhoz pedig, hogy a magyar katonaság megtanulja
ennek módszereit, nyugatról kell behívni kiképzőket az országba.
Rendkívül figyelemreméltóak Zrínyi nézetei az anyagi ellátásról, részben erede
tiségük miatt, részben pedig azért, mert katonai író kortársai egyáltalán nem foglal
koznak e kérdéssel. Ez egyébként azzal magyarázható, hogy a korban a hadsereg
anyagi ellátását intendánsok és vállalkozók a hadvezértől függetlenül intézték, ily
módon a hadvezetés és a logisztika egysége fölbomlott és a katonai írók nem tartot
ták magukat autentikusnak az ellátás kérdéseiben. Zrínyi, aki a háború egészét lát
ta maga előtt, ezt elfogadhatalannak tartotta.
De még későbbi hadtudományi írókat is fölülmúlt olyan tekintetben, hogy ami
kor a legapróbb részleteket és technikai problémákat is figyelembe véve tárgyalja
a témát, az egész hadseregellátást belehelyezi a társadalmi és gazdasági élet egészé
be. Pontos számvetést közöl az élelem- és takarmányszükségletről, a sütésnél a liszt
és a kenyér arányáról, valamint az egyes szekerekre rakható teherről és ennek alap
ján az egész hadsereg vonatának nagyságáról. Foglalkozik a raktárak és sütödék el
helyezésével, sőt a raktárak és a mozgó hadsereg közötti ingajárat bonyolult problé
májával is, amire csak a XVIII. század hadtudománya kínál majd megoldást.
Nagy figyelmet szentel az élelem beszerzése kérdésének. Egyértelműen a közpon
ti beszerzés mellett foglal állást, elvetve a katonák egyéni beszerzését, tehát azt, hogy
ők maguk egyezkedjenek a lakossággal, mert amint írja, az ilyen alku „baltával"
megy végbe, azaz a szegény nép kirablásával. Kétségtelen, igen sokba kerül az ál
lamnak az élelem beszerzése, mégis akkor fogy igazán „a haza pénze, amikor a sze
gény ember nyomorog." A kifosztott lakosság ugyanis nem tud adózni, a kár tehát
sokkal nagyobb. Arra is gondol, hogy az élelem felvásárlására fordított pénzt úgy
kell szétteríteni az ország minden vidékén, hogy abból minél több ember részesed
jen, így növelvén meg az emberek adózási képességét és a pénz forgási sebességét,
így ír erről: „Amely pénzt ad abban (ti. az állam a gabonavásárlásban — P. G.), az
után is még más igaz utakon mind műves s mind szántóvető embereknek kezében
megyén, s ismég a d ó z h a t . . . így ezek is ismég adózhatván, a pénz majd mind ismég
megtér respublica társaságában, ahonnét ismég kimégyen jövendőben. Ez a circulatio pedig oly szükséges és oly hasznos mindenben a hazában, hogy annak, nagy hasz
nát könnyebb álmélkodva csudálni, mintsem leírni." A közgazdasági gondolkodás
nak páratlan megnyilvánulása ez a hadtudományi irodalomban, hiszen egy olyan
korban, melyben a kölcsön- és hitelügylet, valamint a bankjegykibocsátás jórészt
még ismeretlen volt és a gazdasági élet a meglévő nemesfém mennyiségtől függött,
a pénz forgási sebessége döntően fontos volt.
Foglalkozik természetesen a taktikával és a stratégiával is. Ami a taktikát illeti,
bár eredetileg szándékában állt, nem foglalkozik vele részletesen. Feltehetően az
időhiány akadályozta meg ebben. Mindenesetre egyes megjegyzései azt bizonyítják,
hogy tisztában volt nemcsak a végvári, de a nyugati, reguláris taktikával és annak
helyévei is a háború egészében.
De nem írt összefüggő értekezést a stratégiáról sem, egészen pontosan arról, amit
napjainkban annak neveznénk, a terminus ugyanis a korban ismeretlen volt. Űgy
tűnik, ez tudatos részéről, mert Clausewitzhoz hasonlóan neki is az volt a vélemé
nye, hogy nem lehet kidolgozni a stratégia, vagy ahogyan írja, a „hadakozás" elmé
letét, így ír erről: „A hadi tanulságok, kiket az emberek mint egy tudománt rend
ben szabtak, benn vannak ugyan elménkben foglalva, de oly homályba keverve,
hogy csaknem lehetetlen azokat próbára és cselekedetre fognunk és alkalmaztatnunk.
Nincs az a hadakozásnak olyan regulája, kit okvetlenül megtarthasson mindenkora
hadnagy."
Persze vannak bizonyos elvei a stratégiának, de ezek, tekintve a hadviselés függé
sét a társadalmi környezettől, nem teljesen azonosak egyes korokban. Saját koruk
ra vonatkozóan Clausewitz és Zrínyi is megfogalmazzák ezeket az elveket. Zrínyi a
következőket ajánlja a hadvezér figyelmébe: ügyeljen hátsó összeköttetéseire, mér
legelje, hogy mikor előnyös csatát vívni és mikor kell azt kerülni, mindig egyeztes-
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še a stratégiai célokat a logisztika eszközeivel, a várakat ne csak védekezésre hasz
nálja, hanem bázisként a támadáshoz is.
Már utaltam arra, hogy milyen nagy jelentősége volt Zrínyi hadtudományi mun
kássága szempontjából annak, hogy személyében a katonai szakmai tudás és a há
borús tapasztalat a filozófus képességeivel párosult. Ez különösen a „szerencsével"
való gyakori és intenzív, mondhatók szenvedélyes foglalkozásában nyilvánul meg.
Amint írja, ez volt „a legnehezebb matéria", amivel életében foglalkozott, és ez volt
az oka annak is, hogy jelmondatául a ,.Sors bona nihil aliud" mondást választotta.
Három tudománytörténeti, illetve hadtudományi fejleményhez viszonyítva lehet
Zrínyi szerencse-fogalmát megérteni és kellően értékelni: az első a kortársa, Pas
cal által feltalált valószínűségszámítás. Pascal és nyomában a valószínűségelmélet
XVII—XVIII. századi úttörői a valószínűségi kalkulusban a világban uralkodó bi
zonytalanság legyőzésének eszközét látták. Ez a bizonytalanság abból ered, hogy a
természetben és az emberi társadalomban a valószínűség törvényei uralkodnak, ami
ből az következik, hogy döntéseinkben és prognózisainkban soha nem várhatunk
biztos eredményt, csak valószínűt és mindig számolnunk kell a véletlen beavatko
zásával.
A második fejlemény Clausewitznak az a felismerése, hogy a háború valószínűsé
gi, stochasztikus eseményrendszer, következésképp a katonai döntés alapja is a való
színűségek mérlegelése. Ebből adódik, hogy a legfontosabb és legnemesebb katonai
erények egyike a kockázatvállalás bátorsága.
A harmadik fejlemény napjainkban következett be: a háború matematikai model
lezése. Mint ismeretes, ez a modell valószínűségi modell, melynek determinált részé
ben a háború mérhető és számszerűen kifejezhető tényezői foglalnak helyet, míg a
reziduális részbe az ismeretlen számszerűen nem mérhető minőségi és véletlen té
nyezők kerülnek. A cél az, hogy konkrét helyzetben a vezetés csökkentse a reziduá
lis tényezők hatását. Ezt a determinált rész tényezőinek helyes kezelésével, azok dön
tővé tételével lehet elérni.
Zrínyinek a szerencsére vonatkozó gondolatait, töprengéseit olvasva e három fej
lemény mindegyikéhez talál az ember valamilyen érintkezést, átjárást, gondolati ta
lálkozást. Itt van mindjárt Pascal gondolata a világ bizonytalanságairól. így ír erről
Zrínyi: „Az embernek munkálkodásában és tusakodásában semmi sincsen bizonyos,
semmi a szándéknál egyéb hatalmunkban nincsen. Hanem vagyon a mi tehetségünk
nél feljebb való hatalom, mely bír véggel, avagy eventussal (véletlennel)".
De beleillenek gondolatai a háború matematikai modelljét illető felfogásunkba is.
Idézzük csak fel ezt a részt a Vitéz hadnagyból: „Noha azért nem mindennek kell
okát vizsgálnunk, mikor nem lehet, mindazonáltal ehhez is okosság kell; mert az
okosság megválasztja, minek nem kell okát keresnünk s minek kell; a bolond egyátaljában semminek nem keresi, hanem a mint a magyar mondja: belé, Balázs, lovat
ád Isten! Az okos hadnagy mindeneknek okát keresi, ha böcsületet akar vallani, és
a legkisebb részt kell a szerencsére bíznia." Igazán nem kell túlságosan nagy fan
tázia annak kimondásához, hogy mindazt, aminek okát Zrínyi szerint meg lehet vizs
gálni, napjainkban a háború modellezői a modell determinált részébe tennék, és az
iránt sem lehet kétség, hogy az a bizonyos „legkisebb rész", amit ő a „szerencsére"
bíz, a reziduumba kerülne.
Van olyan kijelentése, melyben meghatározza a determinált és a reziduális rész
arányát: „Aki jól akar cselekedni, sem minden dolgoktul és akadékoktul nem kell
félni és ijedni, sem mindent nem kell merészelni, hanem tudni kell, hogy az a do
log van jól cselekedve, amelynek hat része okokhoz van kötve, négye penig a szeren
cséhez."
Bár más arányokat ad meg, de ebben a kijelentésében is ott van a két rész meg
különböztetése, azonkívül a kockázatvállalásnak Clausewitz által is kiemelt fontos
sága; ezt írja ugyanis az „okos hadnagyról": „kilenc része bizonyos legyen az ő fel
tett szándékának; a tizediket, ha néha kockára is kell vetni, nincs mit tennünk: nem
vagyunk Isten, hogy az időnek, alkalmatosságnak és a dolgok folyásának parancsol
hassunk: szerencséltetnünk kell néha valamit, de keveset." Nem állhatjuk meg, hogy
ne idézzük itt Clausewitzet : „Minden cselekvés a háborúban csupán valószínű, nem
pedig biztos eredményekre irányul. Ami hiányzik a bizonyosságból, azt a szerencsére
kell bízni, persze minél kevesebbet, annyit ugyanis, amennyi az adott egyedi esetnek
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megfelel. Ez nem azt jelenti azonban, hogy azt az esetet részesítsük előnyben, mely
nél a bizonytalanság a legkisebb — ez óriási hiba lenne. Vannak esetek, amikor a
legnagyobb kockázatvállalás a legnagyobb bölcsesség." Nem kétséges, hogy a két ki
jelentés hasonlóságát az íróik életkörülményeinek és lelki alkatának hasonlósága
magyarázza, ti. a katonai szakma alapos ismerete, a háborús tapasztalat, valamint a
filozofikus hajlam a háború dolgain való meditációra.
De azt is meglátta Zrínyi, hogy a determinált rész tényezőit okszerűen kezelve
csökkenthetjük a rezíduum tényezőinek hatását, vagy éppen így fordíthatjuk elő
nyünkre a váratlan, de számunkra előnyös fejleményeket. Ezt írja ugyanis: „Ha a
szerencsét nem is járathatjuk a magunk akarata szerint, azért azoktól, akik szor
galmatosságot vetnek reá, megcorrigáltathatik. És mivelhogy a mesterség minden
kor hatalmában vagyon annak, ki bír véle, és nincs a szerencse, azért szükség, hogy
az mesterséggel készen várja a szerencsét mindenkor, ha osztán előjön, éljen akkor
a mesterséggel, és mikor ez a két dolog együtt vagyon, mindenik az másiknak dup
lázza az erejét. Az szerencse szereti a mesterséget, és az mesterség szereti a szeren
csét." Ez a „mesterséggel" támogatott „szerencse" tehát nem „vakszerencse", hanem
minőségileg alapvetően más dolog. Clausewitz szerint is a szerencse kihasználásá
hoz a katonai géniusz képességei kellenek, és „így válik érthetővé, hogy a háború
ban a szerencse sokkal nemesebb természetű, mint a kártyajátékban."
Felmerülhet a kérdés: nincs valami túlzás, valami erőltetett aktualizálás abban,
ahogyan én Zrínyi szerencséjét be akarom helyezni a valószínűségelmélet történe
tébe és ahogyan szinte már a háború matematikai modellezésének úttörőjét látom
benne? Meggyőződésem, hogy nem. Egyrészt ugyanis azt kell szem előtt tartanunk,
hogy csak századunk nagy természettudományos és matematikai felfedezéseit kö
vetően vált világossá a valószínűség mibenléte és ezt megelőzően csupán sejtések
voltak róla. A valószínűségelmélet XVII—XVIII. századi úttörői csupán azt tapasz
talhatták, hogy a világegyetem és a társadalom jelenségeit nem lehet a szigorú okság
törvényeivel magyarázni, és hogy valamely esemény bekövetkezését nem lehet teljes
bizonyossággal előrelátni, hanem csak bizonyos valószínűségi határok között. Ez a
felismerés egyébként nem hozható szoros összefüggésbe a valószínűségi kalkulus fel
fedezésével, mert mindazok a tapasztalatok és sejtések, melyek évezredek óta a
„sorshoz", a „fátumhoz", a „végzethez" kapcsolódtak, valamiképpen rokonságban
voltak a valószínűséggel. Meg aztán, jóval azelőtt, hogy Pascal kalkulusával ki tud
ta számítani az „objektív valószínűséget", az emberek valamilyen belső matematika
révén egészen elfogadható becslésekre jutottak a „szubjektív valószínűséget" illető
en. Gondoljunk csak arra, hogy milyen jó eredményekre jutott a paraszt, az iparos
és a kereskedő, amikor a várható termést, vagy profitot megbecsülte. A szakmai ta
pasztalatok alapján minden mesterségben és hivatásban kialakult az előrejelzésnek
valamilyen félig ösztönös, félig tudatos módszere. így volt ez természetesen a hadvi
selésben is.
Zrínyit is a katonai szakma alapos ismerete és háborús tapasztalatai vezették el
az általa „szerencsének" nevezett valószínűségi tényezőhöz. Itt nem is annyira a va
lószínűségi kalkulus alkalmazása a lényeges, hanem maga a szerencse=valószínűség
kérdéskör és annak filozófiai megközelítése. A valószínűségszámítási technika és a
valószínűségelmélet szoros kapcsolata természetesen vitathatatlan, mindazonáltal
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy mindazok a számítások, melyeket a
valószínűségelmélet művelői a XVII—XVIII. században társadalmi jelenségekkel
kapcsolatban végeztek, alapvetően hibásak voltak. A számítási technika és a társa
dalomismeret akkori állapotában ez nem is lehetett másként. Ez az oka egyébként
annak, hogy bár Clausewitz világosan felismerte a háború stochasztikus természetét,
és ő maga is jó matematikus volt, soha nem végzett a háborúval kapcsolatban való
színűségi számításokat.
Mint említettem, költői tehetsége igen fogékonnyá tette Zrínyit a háború lélekta
ni jelenségeivel szembe. Ismeretes, hogy háborút járt költők és írók milyen nagy
mértékben járultak hozzá a katonai lélektan ismeretanyagának gyarapításához. A
dolog ugyanis úgy áll, hogy harci körülmények között a katonák lélektani reakcióit
tudományos eszközökkel megfigyelni és mérni nem lehet és róluk jórészt írók meg
figyelései és önmegfigyelései alapján lehet fogalmat alkotni.
Mindaz, amit Zrínyi a háború, különösen pedig a félelem lélektanáról leírt, ma is
megállja a helyét. Ha nem is ismerhette a félelmi reakciót kiváltó fiziológiai folya-
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niatot, mégis, hasonlóan vitézi költő társaihoz, a félelemben természetes jelenséget
látott, melyért a katonát elítélni, vagy éppen megvetni nem szabad. így ír erről:
„A félelem néha vitéz embereknek is jön a szívében, és akik azelőtt mint oroszlá
nyok, most mint nyulak viselték magokat. Azért csak azt tudom mondani, hogy nem
mindenkor egy állapotban van az ember szíve."
De azt is felismerte, hogy vannak hasznos és vannak káros félelmi reakciók. Hasz
nos félelmi reakcióról akkor beszélünk, amikor a veszélyes helyzetből való szaba
dulást az idegek és az izmok működését felerősítő és felgyorsító folyamatok teszik
lehetővé. Káros reakció pedig az, melynél ez a folyamat túlságosan is erős és ered
ményeként nemhogy felfokozódna a szervezet aktivitása, hanem helyette bénulás,
megmerevedés, tanácstalanság, vagy éppen túlzott aktivitás, kapkodás és pánik kö
vetkezik be. Lényegében véve ezt fogalmazza meg Zrínyi a Szigeti
veszedelemben
Deli Vid és Demirhán párbajának leírásánál. Mint tudjuk, a törökök hitszegő mó
don beavatkoztak a párbajba, mire „Deli Vid ezt látván, szüvében félemlett Mert
látja körüle szerecsen sereget, Azt mondám, hogy ő félt, de nem, hogy megijedt;
Nem ijedt ő, noha látja élte végét." Deli Vidnél tehát hasznos félelmi reakció ment
végbe, és mint később megtudjuk, ennek eredményeként rettentő kemény és vil
lámgyors kardcsapásokkal vágja ki magát szorult helyzetéből.
Különösen veszélyes, ha az egyes katonákat elfogó félelemérzetből az egész csa
patra kiterjedő pánik keletkezik. Több példát hoz föl erre Zrínyi, lássunk egyet
újból a Szigeti veszedelemből: magyarok éjjeli rajtaütést hajtanak végre a törökök
táborán, amiből hatalmas pánik keletkezik: „Fölzöndült a tábor, minden felöl fut
nak, Némellyek egymás közt igen vagdalkoznak, Esmeretlen népek ha öszvetalálkoznak, Kiki maga társát gondolja gyaurnak."
Nagyon fontos felismerése, hogy a rend és a szervezettség elejét veszi a káros fé
lelmi reakcióknak és a pániknak. Ilyen szempontból rendkívül nagy jelentősége volt
a régebbi időkben a feszesen szervezett és áttekinthető csatarendnek, melyben min
den katona ismerte szomszédját és tudta feladatát. Ezért volt fontos hogy a csata
rendet jóval az ellenség hatáskörletén kívül, a csata elkezdése előtt megalakítsák,
így ír erről: „A seregeket nem akkor kell rendelni harcnak, amikor az ellenség lát
tára vagyunk, hanem előbb, mert akkor hiába is volna, mivelhogy az embernek esze
olyankor nem az kapitány parancsolatjára hallgatózik, hanem az ellenségre feled
kezik: ekkor a félelem nem hagy az emberben elégendő észt és készséget az enge
delmességre. Tehát előbb rendeld meg seregedet, ha akarod, hogy zavar ne jöjjön
köziben."
A katonai etika, de a célszerűség is előírja, hogy a parancsnok személyes példá
jával segítse a katonát félelme leküzdésében; így ír erről: „Szükséges azért, hogy a
kapitány ne reszketve és halován orcával, hanem serényen, bátran mondja ki a szót,
hogy mit nyelve mond, azt orcájának színe meg ne hazudtolja. Vaj' ki nagy biztatás
a seregnek a kapitány serény maga viselése : az ő homlokán látja az alatta való ki
nyomtatva mind a bátorságot, mind a félelmet."

A pszichológiában és az emberi döntés és magatartás racionalitását vizsgáló visel
kedéstudományokban általánosan elfogadott, s szinte már közhelynek számít az a
megállapítás, hogy a döntési folyamatban az emocionális és etikai mozzanatoknak
ugyanolyan nagy a szerepük, mint az értelmieknek. A történelmet ismerők számá
ra az sem hat meglepetésként, hogy Zrínyi magatartását és cselekedeteit a hazasze
retet motiválta. Viszont az is igaz, hogy az ilyen vonatkozásban tett kijelentések
elég nagy általánosságokban mozogtak, és arra nézve nem történt próbálkozás, hogy
konkrétan mutassák ki döntéseiben és cselekedeteiben az érzelmi és etikai mozza
natok szerepét.
Zrínyi-tanulmányaimban jómagam is megelégedtem az irodalomban szokásos álta
lánosságok ismétlésével, és csak most, erre az előadásra készülve — és újra olvas
va a forrásokat — jöttem rá, hogy milyen könnyen kimutatható Zrínyi egy-egy
döntésében az érzelmi és etikai motiváció.
Ügy gondolom, hogy akkor, amikor a Magyar Honvédség nemzeti átnevelésének
problémájával foglalkozunk, ezek az eredmények jól hasznosíthatók.
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FORRASKÖZLEMÉNYEK
KUN JÓZSEF

A NÉMET HADVEZETÉS MAGYARORSZÁGI
POLITIKÁJÁHOZ, 1941 JUNIUS—JÚLIUS
1941 április elején kezdte meg tevékenységét Budapesten a „M. kir. Hon
védség Fővezérségéhez beosztott német tábornok" elnevezésű összekötő törzs,
amely azt a feladatot kapta, hogy képviselje a német vezetés érdekeit és a
helyzetre, szándékokra, intézkedésekre kiterjedő kölcsönös tájékoztatás útján
gondoskodjon a két ország szoros kapcsolatának fenntartásáról, mindenekelőtt
katonai, illetve katonapolitikai vonatkozásban. A törzset, miután elvégezte
feladatát, augusztus 9-én feloszlatták.
A következőkben az összekötő törzs egykori parancsőrtisztjének, dr. Percy
Ernst Schramm századosnak magánnaplóját tesszük közzé, amely, megítélé
sünk szerint, sok vonatkozásban kiegészíti a törzs általa vezetett, hivatalos ha
dinaplóját. Ez utóbbit, több mint két évtizeddel ezelőtt, a Századok 1965/6.
számában már publikáltuk.
Habent sua fata libelli — mondja a sokat idézett latin mondás —, s úgy vél
jük, ez nemcsak a könyvekre, hanem a többi írásos forrásokra is illik. Dr.
Schramm magánfeljegyzéseinek létezéséről, az összekötő törzs hadinaplójával
együtt, személyesen tőle értesültem. Először mindkét napló, később azonban,
ígéretét módosítva, csak a hadinapló közzétételéhez járult hozzá. A feljegyzé
sek egyértelműen tükrözik írójának korabeli politikai felfogását: egyetértett
a Szovjetunió elleni hadjárattal, hitt a gyors katonai győzelemben, bízott an
nak az időszaknak eljövetelében, amikor majd a hitleri Németország uralja
egész Európát. Kézenfekvőnek mutatkozik az a feltevés, hogy ezért nem járult
hozzá feljegyzéseinek publikálásához. A vele folytatott beszélgetéseinkből
azonban kitűnt az is, hogy az események hatására politikai felfogása hamaro
san módosult.
Dr. Schramm 1970-ben bekövetkezett halálát követően többször érdeklőd
tem, kutattam a feljegyzések után, először is a koblenzi Szövetségi Levéltár
ban, mivel úgy tájékoztatott, hogy írásos hagyatékát itt szándékozik elhelyez
ni. Nem így történt. Iratai a hamburgi Állami Levéltárba kerültek, közöttük
az 1941-ben készített budapesti feljegyzések is. Itt találta meg Borsányi Juli
án szkv. hmtk. alezredes, aki az 1941. június 26-i kassai bombázással kapcso
latban folytatott kutatást a levéltárban, ö hívta fel dr. Gosztonyi Péter figyel
mét a naplóra, aki a feljegyzések azon részeit (a terjedelem kb. 40%-át), ame
lyek Magyarország Szovjetunió elleni hadbalépésének kérdéseit érintik, elő
szóval, jegyzetekkel ellátva a Németországi Szövetségi Köztársaságban megje
lenő „Űj Látóhatár" 1987/3. számában publikálta. így jutottam dr. Percy Ernst
Schramm feljegyzéseinek nyomára, amelyek létezéséről már közel egy negyed
százada tudtam. A napló gépírásos változatának (az eredetit kézzel írták) fény
másolatát dr. Percy E. Schramm örökösének engedélyével a hamburgi Állami
Levéltárból megkaptam.
A naplót tanulmányozva megállapítható, hogy kétségtelenül azok a részek
a legérdekesebbek, amelyek Magyarország hadbalépésével kapcsolatosak, de
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ezek lényegét az összekötő törzs hivatalos naplójából már ismertük, rövidebb
formában, személyes reflexiók nélkül. Megítélésünk szerint azonban a napló
többi része is számos adalékot szolgáltat a Szovjetunió elleni hadbalépést kö
vető napok, hetek eseményeinek pontosabb, árnyaltabb megismeréséhez. Ezért
jutottunk arra az elhatározásra, hogy a naplót teljes terjedelmében közread
juk, megkönnyítve ezzel azoknak a munkáját, akik ennek az időszaknak a
történetével behatóan foglalkoznak, illetve a jövőben foglalkozni akarnak.
Nem kétséges, hogy mind az itt közlésre kerülő, mind a korábban közreadott
hivatalos hadinapló fontos történelmi forrás. Ezt elismerik mindazok, akik fel
táró munkájukban ezeket felhasználták. Mégis a forrásokból levont következ
tetésekben a történészek nem teljesen egységesek. Szerény megítélésünk sze
rint, a magyar hadbalépéssel kapcsolatban ma még meglévő fehér foltokat a
két fontos forrás történettudományi feltárása, értékelése sem tüntette el. A
hazai történetírásban sokáig hangoztatott álláspont, miszerint Kassa bombázá
sa casus belli megteremtését célzó akció volt, amelyet a német titkos szolgálat
— együttműködve a magyar vezérkar bizonyos köreivel — szervezett, nem kel
lően megalapozott.* Ez csupán egyike lehet a lehetséges változatoknak. Ennek
az ellenkezőjét, azt, hogy nem a német titkos szolgálat szervezte, a két forrás
alapján sem lehet nyugodt lelkiismerettel kizárni. Szovjet repülők bombázták
Kassát, szlovák vagy esetleg román repülősök hajtották végre a támadást? Vé
leményünk szerint a vitát még nem lehet lezártnak tekinteni.
E bevezető nem nyújt elegendő teret a részletes elemzésre, az érvek, ellen
érvek felsorakoztatására. Ez külön tanulmány tárgyát képezhetné. Véleménye
met azonban, az itt közlésre kerülő dokumentum legfontosabb részeivel kap
csolatban (Kassa bombázása), szükségesnek tartottam elmondani. Az elmúlt
huszonöt év alatt nem foglalkoztam ugyan történelmünknek ezzel a tragikus
időszakával, de a megjelent publikációkat igyekeztem figyelemmel kísérni.
Ezen alapul a fentebb röviden megfogalmazott állásfoglalás.

Dr. Schramm napló jegyzeteinek az „Új Látóhatár"-ban publikált részét dr.
Gosztonyi Péter Bernben élő magyar történész hozzájárulásával átvettük. Szí
vességéért ezúton is kifejezzük köszönetünket. Szövegén, illetve fordításán
csupán néhány esetben, saját stilisztikai érzékünknek engedve változtattunk,
amelyek azonban a tartalmi mondanivalót nem érintették. A fordításnál min
denekelőtt a tartalmi mondanivaló lehető legpontosabb visszaadására töreked
tünk.
A napló gépelt változata, amely alapján közleményünk készült, 39 sűrűn
gépelt oldalból áll. Dr. Schramm a szöveget átnézte és néhány esetben javítá
sokat végzett, illetve rövidítéseket oldott fel.
* Magam is ezt az álláspontot képviseltem „Magyarország második világháborúba való belépé
sének katonapolitikai vonatkozásai" (Hadtörténelmi Közlemények, 1962. 1. sz.) című tanulmá
nyomban. Tapasztalatlan kutató lévén, perdöntőnek fogtam fel Ujszászy István vezérőrnagynak,
a 2. vkf. osztálya volt vezetőjének vallomását, amelyről később tudtam meg, hogy hadifogság
ban írta: a nürnbergi nemzetközi bíróság előtt nem volt jelen.
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A napló címe, levéltári jelzete: Persönliches Tagebuch n a c h Kriegsbeginn im
Osten, geführt v o m Rittmeister in der Res. Prof. dr. P. E. S c h r a m m . S t a a t s a r 
chiv H a m b u r g , 622-1 Familie S c h r a m m , L 275, bd. 2. fol. 1—39.
1941. június 26. csütörtök, 12 óra.
Holtponton vagyunk. A magyarok, azon kívül, hogy a szovjetekkel megszakították
a diplomáciai kapcsolatot, további lépéseket nem kívánnak tenni. Tehát mi itt, mint
katonai törzs, feleslegesek vagyunk és bosszankodhatunk, hogy a Jeges-tengertől a
Fekete-tengerig húzódó keleti front egyetlen olyan pontján tartózkodunk, ahol tel
jes csönd honol. így 300 km szélességű határszakasz marad részünkről kihasználat
lanul.
Hogy is alakult ki ez a helyzet?
Mi itt már május eleje óta tudtuk, hogy megindulunk a szovjetek ellen. Az is a
tudomásunkra jutott, hogy a tárgyalások háborúba fognak torkollni. Persze a ma
gyarokkal szemben szigorú hírzárlatunk volt, de ők azért ügynökeik útján tudták,
mi van készülőben, hogy Románia mozgósít és hogy a keleti határokra román csa
patok vonulnak fel. Felvonulásunk célját úgy sem lehetett teljesen leplezni, hiszen
május eleje, vagy a hónap közepe óta egy-egy újságcikkben, vagy beszédben, amit
persze a magyar sajtó azonnal közölt, a sorok közül kiolvasható volt, hogy egy
Oroszország elleni hadjárat van készülőben. Ezen kívül a magyar felderítésnek ar
ról is tudnia kellett, hogy mi csapatokat küldtünk Finnországba és Finnország jú
nius 11-től kezdve mozgósított. Túl mindezeken: a kormány minden bizonnyal rész
letes jelentést kaphatott a moszkvai magyar követségtől is, hiszen tudjuk, hogy az
ottani katonai attasé az utolsó napokban szinte óránként felvette a titkos kapcsola
tot kiküldő szervével.
Persze Himer 1 tábornok is megtette a magáét! Legelsőként
László 2 tábornokkal, a
3
vezérkar hadműveleti csoportja vezetőjével, majd
Sáska
vk.
alezredessel,
a hadmű
veleti osztály vezetőjével beszélt, végül Werth' 1 Henrik gyalogsági tábornok, vezér
kari főnököt tájékoztatta. Kijelentette, hogy megbízás nélkül beszél. Katonai szem
pontból mérlegelve a helyzetet — mondotta — az események békés irányban fej
lődhetnek, de lehet, hogy nem. Ez utóbbi esetben Magyarország északkeleti határán
háborúra kerülne sor. Beleélve magát a magyarok helyzetébe, ő bizony ez esetben
— minden lehetőségre felkészülve — megfontolás tárgyává tenné elővigyázatossági
intézkedések megtételét. László magas, jó külsejű férfi, az egykori k. u. k. katonais
kola neveltje, akit Németországgal szemben láthatóan őszinte jóakarat vezérelt, de
aki gyomorfekélyéből még nem gyógyult ki teljesen és tulajdonképpen rokkant,
vagyis az események menetére nem tud kellő befolyást gyakorolni, ezt a nézetet azon
nal magáévá tette. Sáska egyszerű törzstiszt, aki, ellentétben Werth-tel és Lászlóval,
már nem beszéli olyan jól a német nyelvet, szintén helyeselt. Az ő befolyása a ve
zérkarban azonban csekély. Ezen túl nem kelti azt a benyomást, mintha képes len
ne távolabbra látni. Werth tábornok az első látásra szűkszavú, határozott, férfias
személyiségnek tűnik. Közelebbi megfigyelés után azonban megállapítható, hogy
megjelenése mesterkélt, modora tanáros. Jól ismeri a hadtörténelmet, mindenkor a
régebbi példákra hivatkozik, ami a jelen helyzetben nem szerencsés tulajdonság.
Werth egyébként elkötelezettje kormányának, mondhatnám a kormány szekere elé
van fogva, ahol a katonai gépezetet a honvédelmi miniszter, Bartha tábornok, egy
elegáns megjelenésű úr működteti, illeve szeretné működtetni. Szerepe átláthatat
lan, nem kétséges, hogy ügyünkre inkább fékezően hat.
Himer tábornok figyelmeztetése, amely több mint két héttel ezelőtt történt, nem
1 Himer, Kurt — vezérőrnagy, 1938-tól hivatásos katona. 1938. november 11-től varsói katonai
attasé. 1939. szeptember 9-től ismét magas katonai beosztásokban dolgozik. 1941 március végétől
1941 augusztus elejéig a budapesti német összekötő törzs parancsnoka. 1941. szeptember 17-től a
46. német gyaloghadosztály parancsnoka. 1942 márciusában megsérült és sebesülésébe belehalt.
A szövegben többször név nélkül, tábornok-ként, illetve tábornokom-ként szerepel.
2 László Dezső altábornagy.
3 Sáska Elemér — vk. alezredes, a hadműveleti osztály beosztott tisztje.
4 Werth Henrik — gyalogsági tábornok (vezérezredesnek felel meg) a Honvéd Vezérkar Fő
nöke.
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hozott eredményt. Pontosan nyolc nappal ezelőtt utazott át Magyarországon Haider 5
vezérezredes. Romániából jött, onnan repült ide. Mivel ott olyan felhőszakadás volt,
hogy a repülőtérre csak motorcsónakkal tudott kijutni, meglehetős késéssel érkezett
meg hozzánk. Werthtel beszélt négyszemközt, aki, ahogy Himer tábornok előre meg
jósolta, semmiféle nyilatkozatot nem tett. így megint nem történt semmi. Éppen
ezért vasárnap, június 22-én, amikor előrenyomulásunk
híre itt is elterjedt, groteszk
színjáték játszódott le. Erdmannsdorff 6 követünk — egy langaléta, jókülsejű diplo
mata, de minden egyéni kezdeményezés híján — a Führer levelét kézbesítette a kor
mányzónak, aki ezen a napon nyári rezidenciájáról felutazott Budapestre, hogy
megnézhessen egy póló játékot.
Mi volt a levél tartalma? — kíváncsiskodott másnap Werth tábornok Himernél. A
magyar felsővezetés „összjátéka" ezek szerint nem lehet a legjobb. A hadügyminisz
ter horgászott, így aztán egész nap nem volt elérhető. Egyébként délután Werth tá
bornokot sem lehetett megtalálni, erre maga László sem volt képes. Mindenesetre a
járdaszéleket az utcasarkokon nagy sietséggel fehérre meszelik. Meglepetésemre es
te már működött Budapest elsötétítése: a tegnap még ragyogóan kivilágított város
ma, alkonyat után, teljes sötétségbe burkolódzott. A légvédelmi ágyúkat viszont —
úgy hallottam — taxikkal kellett állásaikba vontatni, mivel a hozzájuk rendszere
sített vontatók nem voltak a helyükön.
így telt el június 22-e délelőttje és délutánja anélkül, hogy valami is történt vol
na. A tábornok ezek után érintkezésbe lépett a főhadiszállással. Jodl 7 tábornoknál
tudakolta meg telefonon, hogyan képzelik el ott Magyarország feladatát. „Mi nem8
követelünk magyar segítséget, de ha megtörténik, mindenkor hálásan fogadjuk."
Ami azt jelenti: ha akartok, csatlakozzatok, de ez nem jelent jogcímet későbbi kö
vetelésekhez. A tábornok, óvatosságból, Jodl válaszát azon nyomban írásban is rög
zítette. Ezután közölte ezt Lászlóval, akinek erre az a gondolata támadt, hogy Werth
utazzon ki még aznap este folyamán a kormányzóhoz. László azonban Werthet csak
20 órakor tudta elérni, így az utazásra aznap már nem volt lehetőség. És egyébként
is: maga Werth sem akarta. Ügy tűnik, lelkében ugyanaz játszódhatott le, mint egy
leányzóéban, akit a bálban udvarlói mellőznek. „Lám ti engem nem akartok, kerül
tök! A finneket, a románokat igenis, a mi általunk olyannyira lenézett románokat
jó előre beavattátok terveitekbe! Nekem azonban senki sem szólt! Még Haider ve
zérezredes sem mondott semmit." Werth azzal magyarázza tartózkodását, hogy a
kormányzó a múltban Hitlernek már három ízben felajánlotta Magyarország segít
ségét, de ezekre csak azt a választ kapta: közölni fogja, mikor és milyen mérték
ben kívánja Magyarország segítségét. Mivel Haider a mátyásföldi találkozáson egy
ilyen segítség szükségességével nem hozakodott elő, Werth számára most egyedül
Legfőbb Hadura akarata mérvadó.
Június 23.
A tábornok beszélni akart Werthtel, de ma, hétfő reggel legnagyobb elképedésünk
re megtudtuk, hogy Werth Sáskával együtt Pécsre utazott és dél előtt nem várható
vissza. Helyette a tábornok Halderral beszélt telefonon, aki a Főhadiszálláson ke
resztül már tájékozódott a magyarok álláspontjáról, majd Erdmansdorffnak telefo
nált, aki központi utasítás híján kijelentette: most már a katonáké a szó. Éppen
ezért majd egy órán keresztül kínlódtam
a telefonnal, hogy elérjem Jodl tábornokot
és mikor ez nem sikerült, Warlimont 9 tábornokot kerestem. Nem találtam meg. Így
a további kísérletezést abbahagyva, mérgesen elmentünk ebédelni.

5 Halder, Franz — vezérezredes, 1939—1942 között a német szárazföldi haderő vezérkarának
főnöke.
6 Erdmannsdorf, Otto von — 1937. május 11-től 1941. július 31-ig budapesti német követ volt.
7 Jodl, Alfred — tüzérségi tábornok, a Német Véderő Főparancsnoksága Vezetési Törzsének
főnöke volt a második világháború alatt.
8 Jodl válaszát a tözs hadinaplójában is feljegyezték (június 22.), amely így hangzott: „Minden
magyar segítséget bármikor elfogadunk. Nem akarunk semmit követelni, de köszönettel veszünk
mindent, amit önként felajánlanak. Szó sincs arról, hogy Magyarország esetleges részvételét
nem akarnánk."
9 Warlimont, Walter — vezérőrnagy, a Német Véderő Főparancsnokának osztályvezetője.
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Megnyugvással tapasztaltam viszont, hogy a magyar vezérkarnál lévő barátaink
velünk éreznek, és ezt tudomásunkra is hozzák. Siegler 10 őrnagynak Pajtás ezredes
a minap kijelentette: „Szégyellem magam." Délután egy nem egész veszélytelen köz
játékra került sor, mikor a tábornok követünknél járt. Erdmannsdorff időközben
Bárdossy miniszterelnöktől, aki egyszemélyben a külügyi tárcát is vezeti, a tábor
nok ama — nem helytálló — kijelentéséről értesült, miszerint Németország a keleti
arcvonalhoz magyar segítséget igényel. Ez sürgősen tisztázásra szorult, nehogy eb
ből diplomáciai téren a német külügyminisztériumban botrány keletkezzék. Mivel a
telefonösszeköttetés csődöt mondott, azonnal egy táviratot menesztettünk. Feltéte
lezve, hogy [az] a vonalak túlterhelése miatt késni fog, a tábornok — minden eshe
tőséget figyelembe véve — felhívta az elhárító osztálybéli v. Wedel 11 ezredest, és
megkérte arra, hogy Berlinben lévén, a vele most szóban közölteket az illetékes
helyre továbbítsa.
Időközben fokozott izgalommal követtük az újabb és újabb hadijelentéseket, ame
lyek részint telefonbeszélgetések, részint a katonai attasé irodáján keresztül jutot
tak el hozzánk. Térképekről is gondoskodtunk. Sőt ezekből juttattunk a magyar ve
zérkar hadműveleti osztályának is. A magyar felderítő osztály (a 2. vkf.) Berlinből
igényelt térképeket. A honvédelmi miniszter ilyesmivel nem rendelkezett. A Térké
pészeti Intézetnek sem voltak térképei. Ha ez így folytatódik, és a háború maholnap
az Uraiig terjed ki, az illetékes magyar katonai szerveknek nem marad más hátra,
minthogy iskolai atlaszaikat szedjék elő, ha mi nem segítjük őket!
Június 24.
Kedd délelőtt meglepetve olvastuk az újságokban, hogy tegnap, hétfőn, Magyar
ország megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. Ez már egy lé
pés előre! A háttérben bizonyára Ujszászy ezredes, a 2. vkf. főnöke, a Honvéd Ve
zérkar szürke eminenciása áll. Láthatóan kitűnően érti a mesterségét! Velünk szem
ben igen készséges. Annak ellenére nincs kétségünk afelől, hogy telefonbeszélgeté
seinket a munkahelyen és a szállodában lehallgattatja. Néha az volt a benyomásunk,
hogy tisztviselői egyszerűen kikapcsolják telefonvonalainkat, ha ebédelni mennek. De
hát a helyében mi is így járnánk el! Nos, Ujszászy igen közlékeny. Elmesélte, ho
gyan fogatott le kommunistákat és szovjetbarát ruszin nőket. Továbbá: hogyan si
került a szovjet követség utolsó táviratát visszatartania, illetve a szovjet katonai
attasé segédjét, aki Oroszországba akart távozni, „saját jól felfogott érdekében", vi
dékről Budapestre visszadirigálnia, és hogyan fürkészte ki a követség hangulatát
egy ügynök segítségével. A tábornok érdeklődésére, hogy ellenőrzik-e az idegenfor
galmat és hogy a szállodák portásai között van-e az elhárításnak ügynöke, Ujszá
szy gyorsan rávágta, hogy mindegyik portás neki dolgozik. Az apparátus tehát jól
működik. Ugyanez mondható a két elhárító szolgálat együttműködéséről is. Itteni
emberünk, Pfannenstiel őrnagy mesélte nemrég, hogy a magyarok alkalomadtán át
adtak egy foglyot, akinek esetében a kiadatás jogilag kétséges volt. Erre jelentették
felfelé, hogy a fogoly szállítás közben itt és itt megszökött, és megindították a sza
bályszerű körözést.
A keddi nap egyébként unalmas várakozásban telt el. Rossz hangulatban szidtuk
a magyarokat és a térképen berajzoltuk offenzivánik eredményeit. Villásreggeli a
Gellért Hotelben, amire a tábornok a vendégeket még hétfőn meghívta. Zimmer
mann 12 feladata volt a rendezés és mint mindig, most is remekelt.
Német részről a következők voltak jelen: Erdmannsdorff, az igen rátermett és jó
zan gondolkodású népcsoportvezető, Esp 13 , egyébként egykori tartalékos tiszt, a bal
ti harcok résztvevője, aki Rigában nősült és a németek ottani evakuációjáig a lett-

10 Siegler, Fritz — őrnagy, az összekötő törzs 1/c, hírszerző tisztje volt.
11 Wedel, Hasso von — ezredes, a Német Véderő Főparancsnokságának csoportvezetője.
12 Zimmermann a német katonai attasé segítője volt.
13 Esp, Henry — a Német Nemzetiszocialista Munkáspárt (NSdAP) magyarországi népcsoport
vezetője, a párt legfőbb képviselője Magyarországon.
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15
országi népcsoportot vezette. 14 Továbbá Freyer professzor,
szétlőtt fülével és élénk
arckifejezéseivel. A magyarokat Werth, László, Miklós 16 és még Major 17 képviselték.
Az utóbbi két tábornok a Bácskában tevékenykedett: Miklós a gyorshadtestet ve
zette, Major, aki szemüveg nélkül is olyan, mint egy professzor, egy dandárt. Végül
jelen voltak még katonai attaséink: Fütterer ezredes a légierőtől — szebb mint egy
operettherceg, fehér flanellben és fehér cipőben —és az árnyékában gróf Spee őr
nagy, aki a katonai attasét helyettesítette. Az asztalnál melléje kerültem. Érdekes
részleteket közölt a wiesbadeni fegyverszüneti bizottság munkájáról.

A villásreggeli — a helyzet adta feszélyezettség ellenére — kellemes volt. A han
gulat meg is emelkedett, amikor valódi Benediktiner likőrt töltöttek. Az utolsó ma
gyar vendég távozása után mi németek még maradtunk. Tovább folyt a beszélgetés,
melynek során felmerült a gondolat: rá kell venni népi németjeinket, hogy jelent
kezzenek önkéntesként a18frontra! Frey er és Esp mindjárt vállalták is, hogy19ez ügy
ben beszélnek Basch-sal. Vagy, ha ő nem érhető el, akkor Goldschmittel, Szóval
e napon mégis született valami konkrétum! Sőt az ötlet azzal egészült ki, hogy a
megalakuló szabadcsapat felett Himer tábornok vehetné át a vezényletet.
Délután fél hatkor Sieglerrel együtt Suhay 20 nyugalmazott altábornagyhoz siet
tem. Néhány nappal ezelőtt nála étkeztem. Suhay katonai szakíró, neves ember, és
napokkal előbb elkérte tőlem előadásomat, hogy arról a Pester Lloydnak írjon. Most
megmutatta a kész cikket, amelyet sikerültnek találtam, s amelynek részleteit még
megbeszéltük. Siegler nagyon értett hozzá, hogy kellemetlen helyzetbe hozza Suhayt.
Megjegyezte, hogy egy régebbi cikke, melyben a németek teljesítményét kisebbítet
te, őt rossz kedvre hangolta. Suhay hálás volt a figyelmeztetésért és megígérte, hogy
mindent megmagyaráz. Ezt a témát félbeszakítottuk, sokkal inkább érdekelt min
ket az angol főhadiszálláson (1940 áprilisában) lezajlott megbeszélésének ismerte
tése, lehetőleg pontosan, naplójának fotói alapján. Nem voltam biztos, nem lesznek-e
az altábornagynak aggályai amiatt, hogy minket informáljon, mivel annak idején
mint „semleges" látogatót hívták meg a táborba, hogy rajta keresztül Teleky kormá
nyát adott esetben az antant tábora számára megnyerjék — így a mostani helyzete
nem olyan egyszerű. De talán éppen ezért ígérte meg minden további nélkül, hogy
beszámolót kapunk tőle fényképekkel, mindenekelőtt az angol vezérkari főnök, Wil
son tábornok 1940. április 9-i megjegyzéséről: „Ha minket a németek nem támadnak
meg, úgy mi fogjuk őket megtámadni Belgiumon és Hollandián keresztül." Ezt a
szándékot a németek 1940. május 10-én nyilvánosságra hozták, de írásos dokumen
tummal nem tudták alátámasztani. Ezért számomra nagy fontossággal bír egy vitat
hatatlan bizonyíték megszerzése — sokkal fontosabb ez, mint az angolok akkori vé
leménye az oroszokról, ami a tábornok szerint most aktuálisnak látszik. Azt mond
ták ugyanis, hogy „az oroszok ugyan velünk együtt menetelnek, de meg is csalná
nak minket egy napon." Ebben a mi részünkről kezdettől fogva nem kételkedett
senki.
Szolgálatban lévén, fel kellett mennem a várba. Siegler beszélt közben Esppel és
Freyerrel — akik a Goldschmidt táviratát hozták Baschnak —, utóbbi éppen Berlinbe
utazott. Mivel a távirat megszövegezése számunkra nem volt megfelelő, a tábornok
csütörtökön átfogalmazta. Végül is úgy ment el a távirat Berlinbe, hogy az OKW-t 21
a tábornok tájékoztatja, miszerint bizonyos magyar körök önkénteseket szándé14 1918—19-ben a B a l t i k u m b a n f e g y v e r e s h a r c o k f o l y t a k a Vörös H a d s e r e g g e l s z e m b e n . Ezek a
h a r c o k s z o r o s a n összefüggtek Észtország, L e t t o r s z á g , L i t v á n i a m e g a l a k u l á s á v a l . E z e k b e n a
h a r c o k b a n n é m e t ö n k é n t e s e k is részt v e t t e k . 1940-ben, az 1939-es Hitler—Sztálin p a k t u m k ö v e t 
k e z m é n y e k é n t (az e g y e z m é n y t i t k o s z á r a d é k a a balti o r s z á g o k a t a Szovjetunió é r d e k s z f é r á j á b a
u t a l t a ) , m e g k e z d ő d ö t t a B a l t i k u m b a n élő n é m e t á l l a m p o l g á r o k visszatelepülése a N é m e t B i r o 
dalomba.
15 Freyer, Hans — a B u d a p e s t i N é m e t T u d o m á n y o s I n t é z e t igazgatója, a k i m á r é v e k óta v e n 
dégprofesszorként tanított a P á z m á n y Péter Tudományegyetemen.
16 Dalnoki Miklós Béla — v e z é r ő r n a g y , a g y o r s h a d t e s t m e g b í z o t t p a r a n c s n o k a .
17 Major Jenő — v e z é r ő r n a g y , az 1. gk. d a n d á r p a r a n c s n o k a .
18 Baseli Ferenc — az 1938. n o v e m b e r 26-án m e g a l a k í t o t t „ V o l k s b u n d " vezetője. 1946-ban n é p 
bírósági ítélet a l a p j á n k i v é g e z t é k .
19 Goldschmidt,
Georg — a b u d a p e s t i „ D e u t s c h e Z e i t u n g " s z e r k e s z t ő j e , e g y i d ő b e n B a s c h
h e l y e t t e s e volt.
20 Suhay Imre — n y . a l t á b o r n a g y , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a h a d t ö r t é n e l m i b i z o t t s á g á 
n a k tagja, k a t o n a i s z a k í r ó . B u d a p e s t e n h u n y t el 1950-ben.
21 O b e r k o m m a n d o d e r W e h r m a c h t . A N é m e t V é d e r ő F ő p a r a n c s n o k s á g a .
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koznak toborozni. Mit tegyen ez ügyben? Továbbá: amennyiben ő e szabadcsapa
tosok feletti parancsnokságot nem vehetné át, mi történjék vele személy szerint?
Számíthat-e más beosztásra?
Igen, megint holtponton vagyunk! És semmi jele sincs annak, hogy át tudjuk hi
dalni. Suhay őszinte volt velünk. Egyetértett: az adott helyzetben a magyaroknak
valamit sürgősen tenniök kell! Kiderült azonban, hogy Werthet nem tudja megkö
zelíteni, jóllehet egykor iskolatársak voltak. Igaz, amúgy sem lenne sok értelme,
mert nem hiszi, hogy tudna rá hatni. Ami pedig
a kormányzót illeti — ő megköze
líthetetlen! Főhadsegéde Keresztes-Fischer 22 — a nem németbarátnak számító
belügyminiszter édestestvére — szoros gyűrűt von Horthy köré. Hogy lehetne ezt
áttörni? Sieglernek ötlött az eszébe: a legjobb lenne, ha a Horthy-fiút környékez
nék meg. Öt a Monarchia idejéből, a közös szolgálati évekből ismeri, tegező viszony
ban van vele. A Horthy-fiú jelenleg a Magyar Államvasutak elnöke Budapesten. Való
ban sikerült is vele egy villásreggelis találkozót megbeszélnie, de csak pénteken,
június 27-én került rá sor.
Június 26.
Ebéd után újra felmentem várbeli hivatalomba azzal a bizonyossággal, hogy ma
is csak tétlenkedem. Tévedtem. Egy ismerős őrnaggyal találkoztam. Ö újságolta, lát
ható boldogsággal: az oroszok Kassát bombázták és egy Máramarossziget felé tartó
vonatot végiggéppuskáztak. Számos halottról és sebesültről van tudomásuk. Ezek a
repülősök ! Kitüntetést érdemelnének, tölgyfalombokkal és kardokkal ! Persze az is
lehet, hogy a bombákat a szlovákiai Presovnak (Eperjes) szánták, ahol nekünk fon
tos hírközpontunk van. Ennek létezéséről kémeik, vagy légköri bemérések útján ér
tesülhettek. Akárhogy is van: tény, hogy a bombák Kassára estek, az ottani lakta
nyát és postahivatalt találták el. Károk keletkeztek. Ezeket azonban — ha ez fon
tos nekünk — hamar rendbe lehet hozni.
A bombázás hírét azonnal jelentettem a tábornoknak és hadműveleti tisztünknek,
azután feljegyzést készítettem, majd Sieglerrel együtt elrohantam a Német Intézet
be. Micsoda színjáték az Erzsében-hídon! Légiriadó — két orosz repülőgép támadá
sát észlelték Budapest irányába. Azonnal megálltak a villamosok. A szerelvények
kiürültek. Az utasok kezdeti tumultus után úgy eltűntek a hídról, mintha soha nem
léteztek volna. Az üres szerelvények, mint vízözön előtti óriás hüllők vesztegeltek
a sineken. Sieglerrel az utolsó 400 métert gyalog tettük meg. A kapualjban meghú
zódok kíváncsi tekintettel követtek. Felfedeztem egy öreg újságárus nénit: az ijedt
ség szinte odaszögezte a sámlijához. Azon gubbasztott, kezét tördelte és potyogtak
a könnyei. Megpróbáltam megvigasztalni. Mondtam: ne féljen, nem lesz semmi baj!
Előkerült egy rendőr. A nénikét oltalmába ajánlva gyorsan beléptem a Német Inté
zet kapuján.
Freyer, a tőle megszokott szerény módon, feltűnés nélkül már megbeszélt egy ta
lálkozást Surányi-Ungerral, 23 a pécsi egyetem professzorával. A találkozást tulaj
donképpen a következő hétre terveztük, de most, a helyzet ilyen alakulása követ
keztében, előbbre hoztuk. Surányi-Unger Imrédy 24 miniszterelnöksége alatt annak
gazdasági tanácsadója volt. Jelenleg is együttműködik Imrédyvel. Eszmecserénk kö
zéppontjában természetesen Kassa bombázása állt. Mit fog tenni most Magyarország
és eddig miért tett ilyen keveset? Surányi-Unger válasza: a magyar vezetőknek csak
egy kisebbsége kíván Németországgal együttműködni. A többség az „utolsó buszra"
vár. Ez azonban csak akkor indul, ha a mi angliai inváziónk, a partraszállás meg
történik és győzelem kecsegtet. Addig? Jobb várakozni, hiszen mit lehet tudni, mi
lesz! Ugye Napóleon is megpróbálta legyőzni Oroszországot! S mi lett az eredmény?
22 Keresztes Fischer Lajos altábornagy.
23 Surányi Unger Tivadar — egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a kormány gazdasági tanácsadója. 1945 után vendégprofesszor Ausztriában, az USA-ban, majd
Németországban.
24 Imrédy Béla — 1938. május 14-től 1939. február 16-ig miniszterelnök.
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Ez a primitív párhuzam — Molotov25 is felhasználta ezt vasárnapi proklamációjában — ott kísért a fejekben. Aztán meg — így a professzor tovább —, ha Németor
szág valóban minden arcvonalon győzött, Európát újjárendezi, gazdaságát átszer
vezi, mi lesz Magyarországgal? Bizony gazdasági béklyóba kerül az ország még ak
kor is, ha ezt a béklyót megaranyozzák. És a magyar önállósággal — azzal mi lesz?
így gyűrűznek tehát a magyaroknál a gondok. Rémálmokat okoz nekik már most
egy német győzelem! Surányi-Unger mást is mond. Kijelenti, tisztában van vele,
hogy a gazdasági kérdések legalább olyan fontosak, mint a politikaiak, ha nem ép
pen még fontosabbak. És máris újabb probléma kerül terítékre: hogyan alakul a ma
gyar mezőgazdaság jövője, ha a németek Ukrajnát gazdaságilag kiaknázzák? A ma
gyar gabona egyszerre nem lesz érdekes! Válaszom: majd minőségi és sajátosan egye
di mezőgazdasági termékkel jelentkezik Magyarország a német piacon! Surányi-Un
ger: ehhez viszont gyakorlatra és a termelők átképzésére van szükség. S amikor
közbevetjük: Magyarországnak a gyakorlati kommunizmus terén megvannak saját
keserű tapasztalatai és ezért oka lehet, hogy csatlakozzék a keleti hadjáratunkhoz
— a válasz így hangzik: ez az ok ma már nem áll fenn. Kun Béla huszonkét év tá
volságban van tőlünk.
Miután a vendég távozott, mi hárman németek kicseréltük benyomásainkat. Freyernek az volt a nézete, hogy Surányi-Unger a tőlünk hallottakat azonmód Imrédy
tudomására hozza, ami persze kívánatos. Az eszmecseréből egyébként mi magunk is
tanultunk. Nehéz — idegenként — a magyar gondolatvilágot megismerni, most még
inkább, mint korábban, — ilyen eseteknél tapasztaljuk, mennyire kibújtak már a
régebbi bőrükből (és a mostani nagyon, nagyon különbözik már a „magyar királyi
tól").
Visszatérve a várba, ott az események további fejlődéséről értesültünk. Megszü
letett az elhatározás: visszaütnek, bombázzák az oroszokat! Már a gyorshadtest ré
szeit is mozgósították. Szóval, haladunk előre! Jobb hangulatban tértünk vissza a
Gellért Szállóba, ahol az alkonyat beálltáig a teraszon ültünk. Az éjszaka ismét ret
tenetesen meleg volt. Különösen a szobában, ahol a levegő szinte mozdulatlan volt.
Nyugtalanul aludtam. Elalvás előtt, ébredésnél azokra a milliókra kell gondolnom,
akik ebben a nagy hőségben teljes felszereléssel menetének. Nekünk meg itt, olyan
kitűnő dolgunk van, hogy az már kínos.
Június 27.
Ma reggel (az utolsó 2—3 napon kihagyásokkal írtam) a lapok bőven írnak a bom
batámadásról. A Gellért Szálló portása figyelmeztetett, ha úszni akarunk, használ
juk a szabadban lévő medencét. A belső, zárt uszoda használaton kívül van. Üveg
teteje nem szilánkbiztos.
Délelőtt kis izgalom keletkezett. Egy környékbeli detonáció pár ablakot benyo
mott. Mi történt? A rémhírek szerint felrobbantottak egy gyárat a kommunisták.
Mások szerint orosz gépek bombáztak. Aztán kiderült, a jugoszláv hadjárat során
zsákmányolt 14 000 tányérakna robbant fel. Valószínű öngyulladás történt. A város
széli robbanás hat emberéletet követelt. Először mint kósza hírt, majd mint tényt
tudtam meg: ma Magyarország Oroszországgal szemben hadiállapotban lévőnek nyil
vánította magát! Ismét tettünk egy lépést előre!
A tényleges katonai részvételt illetően azonban csigalassúsággal döcögnek a dol
gok. A tábornok ma beszélt Halderral és más vezető személyiségeket is tájékoztatott
a pillanatnyi magyar helyzetről, „fent" tehát tiszta a kép. Minden a régi: Mi nem
követeljük, hogy csatlakozzanak hozzánk, az önként ajánlott segítséget azonban há
lásan fogadjuk. E beszélgetések során tudjuk meg, hogy Berlinben igen elégedettek
a hadműveletek eddigi állásával. A harctérről jövő jelentések alapján mi is tiszta
képet nyerünk csapataink helyzetéről. Este újabb hír: az oroszok galíciai arcvonala
is megingott. Egyáltalában: a jelenlegi hadműveletek mellett az első világháború
25 V. M. Molotov — a Népbiztosok Tanácsának elnöke, külügyminiszter 1941. június 22-én a
szovjet néphez intézett szózatában kijelentette, hogy Hitler előbb-utóbb Napóleon sorsára fog
jutni.
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csatái elhalványulnak. Igaz, az oroszok a román arcvonalon ellentámadást kísérel
tek meg, és Finnországban is áll még a front, de így is jó: ha az arcvonal közepén
megindul a nyomás, a szárnyak amúgy is visszaesnek.
Időközben Siegler beszámolt a már említett villásreggeliről. A Horthy-fiú volt ott
és a kormányzó egy korábbi szárnysegéde, akikkel ő jóban van. Mindannyian nyíl
tan beszéltek, Siegler így sok mindent tudomásukra hozhatott. Előző eszmecserénk
Suhayval és Surányi-Ungerrel hasznos előpróbának bizonyult. Siegler nem is tett
lakatot a szájára. Kritizálta az autóbusz-teóriát és annak szükségességét hangoztat
ta, hogy helyes lenne, ha hadműveleti vonatkozásban a magyarok a keleti fronton
mielőbb képviselnék magukat. Sőt: ne csak „képviselők" legyenek, hanem ennél töb
bet tegyenek ! Ezenkívül szóba hozta Angliát is. A szigetországot — szerinte — tengeri
blokáddal és bombázással térdre lehet kényszeríteni. Tulajdonképpen ez lenne szá
munkra a legelőnyösebb, mert ez esetben a kormány Londonban maradna és osz
tozhatnék negyven millió állampolgára nyomorúságában. Okfejtése a magyar part
nert is meglepte. Mivel a Horthy-fiú holnap délben a birtokra utazik, a „papához'",
beszélgetésünk lényege már holnap délután a kormányzói fülekbe jut. Siegler sze
rint az elhangzottak a két magyart elgondolkoztatták. Reméljük, valóban így van!
Június 28.
Valamelyest ismét előbbre jutottunk! Pénteken a magyarok Sztaniszlaut bombáz
ták. Ennél azonban lényegesebb, hogy a gyorshadtest 2. gépesített dandára június
30-ig a Felső-Tisza völgyébe csoportosult át. A lovasdandárok felvonulásához vi
szont több időre lesz szükség. Haider vezérezredes úgy kívánja, hogy a magyarok
Kolomea-Sztaniszlau irányába nyomuljanak előre. Azonban ismét kihangsúlyozta:
ha a magyarok ezt nem akarják, nem kell megtenniük. A fejleményekre minden
esetre fékezően hat, hogy a politikusok még mindig Berlinből várnak válaszra.
Június 29.
Vasárnap estére a magyar főparancsnokság tervei olyannyira kialakultak, hogy a
VIII. hadtest vezető törzséből megalakult a Kárpát-csoport. Ennek rendelték alá a
gyorshadtestet és a hegyekben gyülekeztetett hegyivadász-zászlóaljakat a hadtápés egyéb alakulatokkal. Miután a magyarok ragaszkodnak ahhoz, hogy ne kelljen a
románokkal „vállvetve" harcolni — legszívesebben szemtől-szembe állnának egy
mással —, szüségesnek látszik a román és a magyar hadsereg közé 36az olaszokat „be
tolni", akiknek vasúti szállítása már elő van készítve. Ma az OKH ismét sürgetett,
hogy ösztökéljem a magyarokat: még július 3-a előtt lépjenek akcióba, mert ha ez
nem történik meg, akkor előnyomulásuk már csak közönséges menetgyakorlatnak
lesz tekinthető. Mindig elcsodálkozom rajta, hogy nemcsak sikerül minden, de már
előre ki is számítható.
Különben v. Grolman alezredessel van dolgunk, akit annak idején Lublarban vál
tottunk fel és aki most Heusinger ezredes jobb keze (ő pedig Halder jobb keze) : ele
gáns és ügyes tiszt.
A fronton lövöldözés van. Orosz — többé nem „vörös", hanem az újabb rendelke
zés szerint „bolsevista" — repülőket lőttek le, azok kiugrottak a gépekből, mire kész
a rémhír az ejtőernyősök támadásáról. Eközben az itteni élet zavartalanul megy
tovább — a miénk is. Nemrég egy új kocsit kértünk
és kilátásunk van rá, hogy
meg is kapjuk: talán át kell költöznünk Huczba 27 és akkor szükségünk lesz kocsi
ra a csomagok számára.
Közben tudományos könyveket olvasok, amiket az intézet kölcsönöz. Tegnap át
beszélgettem az estét dr. Schelskyvel, Freyer asszisztensével, aki mint HJ 28 és diák26 Oberkommando des Heeres. A Német (szárazföldi) Haderő Főparancsnoksága.
27 Elírás. Valószínűleg Huszt.
21! Hitler Jugend — a Német Nemzetiszocialista Munkáspárt ifjúsági szervezete.
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vezető, sok érdekes benyomást tudott közvetíteni. Egy este ismét Alföldi könyvtá
rában ültem, amely távollétében rendelkezésemre állt. így élek én három életet egy
szerre: egyet a tudományos, pillanatnyilag irreálisnak tűnő világban, egyet a konk
rétban, amely oly kényelmes és fatálisán békésinek tűnő, és egyet a háború bru
tális valóságában, melynek ezúttal csak a csücskét csíptem el, de remélhetően töb
bet is elcsípek belőle.
A rendkívüli jelentésekben foglaltak világossá tették a német nép és egyben a
világ előtt, hogy mi egy minden képzeletet fölülmúló s amellett hihetetlen gyorsan
kivívott győzelem küszöbén állunk. Hogy mennyire haladtunk, hol vannak nehéz
ségek és hol készítik elő a következő csapást, ezt még homály fedi. Nekünk itt kü
lönleges a helyzetünk: a front állásáról naponta értesülhetünk. Vajon ismerőseink
közül hányan haltak meg? Kik fekszenek sebesülten?
Július 1.
Himer tábornok tegnap Bühlmannal 211 a VIII. hadtesthez utazott Munkácsra. Tá
jékozódni kívánt és
ha szükséges, tanácsaival segíteni a magyarokat. Zimmermann
ma reggel v. Baitz 30 ezredessel, annak kísérőjeként, szintén elutazott. Baitz, akit én
3 hónapja Temesvárra kísértem, mint öszekötő tiszt kerül beosztásba, mégpedig a
11. hadsereghez, amelyik holnap Bukovina sarkából megkezdi a Vörös Hadsereg el
leni offenzívát. Szerencsés fickó — átutazhat Erdélyen, átkelhet a Kárpátokon, és
Bukovinából is láthat egy darabot.
E pillanatban futott be Otto 31 tábornok telefonja. Ű a hadseregösszekötő törzs pa
rancsnoka Szlovákiában és hadiszállását július
3-ával előrehelyezte. A magyaroktól
balra ugyanis két szlovák hadosztály került. 32 A magyarok egyébként tegnap kiju
tottak a Kárpátokból. Egyes körzetekben eredményesen nyomulnak előre. Igaz,
mindjárt 20 halottat és még több sebesültet vesztettek. Remélem, a tábornok hol
nap részletesen beszámol a magyarok csatározásairól és előnyomulásukról. Sieglertől tudom, hogy az oroszok keményen védekeznek, egyes arcvonalszakaszokon még
ellentámadást is indítottak. Holnap azonban a Kárpátoktól délre is megindul a tá
madásunk és így a „déli harapófogó" is akcióba lép. Ez majd elveszi a bolsevisták
kedvét a támadástól, jóllehet úgy tűnik, a középső frontszakaszukon jobban tartják
magukat, mint fenn északon. Megsemmisítő csapást kell mérni rájuk, nehogy elsza
kadjanak, és odébb33 keleten újabb védelmi állást foglalhassanak el. Tegnap este be
széltem Alföldivel, aki nagy híve az Oroszország elleni háborúnak, ö már koráb
ban figyelmeztetett a bolsevista veszélyre. Most erősen bizakodó. Oroszország felet
ti győzelmünkkel a szovjet veszély egyszer és mindenkorra megszűnik. Freyer, aki
ebédre érkezett, egy Debrecenben nyomtatott kommunista röplapot hozott magával.
Mondja: a hadseregben terjesztik. A papíron nagy vörös csillag látható. Alatta az
ismert náciellenes zsargon. Azért tanulságos, hogy az ilyenfajta felforgató tevékeny
ség még mindig folytatódik.
Alföldi egyébként Molotov követeléseiről már röviddel annak látogatása után ér
tesült a szófiai magyar követség egyik tagján keresztül. Ahogy Bismarck megnyer
te a délnémet államokat azáltal, hogy közölte velük III. Napóleon törekvéseit, nyil
vánvalóan a Führer is ezt tette. Borisz király, aki szívesen játssza a mozdonyveze
tőt, állítólag azt mondotta: ha az ember piros jelzést lát a pályán, állítsa meg a vo
natot — ebben az esetben: engedje a németeket az országba. Hogy ez a manőver
végül is célhoz vezet-e bennünket Törökországban is, ez csak a jövőben fog kide
rülni.
29 Bühlmann
százados — az ö s s z e k ö t ő törzs tagja.
30 Baitz Jenő — v k . e z r e d e s , k o r á b b a n B u k a r e s t b e n
Antonescu-kormány kiutasította.

magyar

katonai

attasé.

1941-ben

az

31 Otto, Paul — gyalogsági tábornok, a Szlovákiában 1939. november 1-től működő német ka
tonai misszió vezetője.

32 Szlovákia 1941. j ú l i u s 22-én m e g s z a k í t o t t a a d i p l o m á c i a i k a p c s o l a t o t Moszkvával. M á s n a p
Tiso á l l a m e l n ö k b e j e l e n t e t t e : Szlovákia N é m e t o r s z á g o l d a l á n h a d a t visel a Szovjetunió ellen.
33 Alföldi Lajos — e r e d e t i l e g a M a g á n a l k a l m a z o t t a k Biztosító I n t é z e t é n e k számviteli t a n á c s o s a .
1941-ben a m i n i s z t e r e l n ö k s é g n e m z e t p o l i t i k a i o s z t á l y á n a k vezetője.
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Július 4. (este)
Ügyeletes vagyok, ismét bőven van időm az írásra, több is mint szeretném. Itt
ülök másnapos hangulatban. Zimmarmann még nem érkezett vissza Romániából. A
tábornok Radtkeval holnap 3—4 napra ismét előre utazik. Siegler ugyancsak útnak
indul állomásparancsnokunkkal, Brandt alezredessel (ez utóbbi rendkívül szeren
csétlennek érzi magát beosztása miatt, azért egy kicsit mozogni akar) észak felé, hogy
megteremtse az összeköttetést a Chirowban levő szlovák főparancsnoksággal, a szom
szédos Szlovákiában működő német katonai misszió főnökével, a még északabbra
helyezett 11. hadsereggel (von Stülpnagel tábornok), végül annak 4. sz. repülőflot
tájával (Löhr vezérezredes), mely Przemysl környékén egy barakktáborban helyez
kedett el. Ez is négy napig fog tartani és remélhetően szemléletes jelentést fog ered
ményezni. Július l-jén a Főhadiszállás értesített, hogy a Führer Horthyhoz intézett
levele útban van Budapest felé. Ha megérkezik, azonnal továbbítsuk, össze-vissza
telefonálok. Fogadni kell a futártisztet, el kell helyeznem a repülőgép személyzetét
és a kormányzónál egy azonnali kihallgatást kell kieszközölnöm. Aztán befut egy
újabb telefonhívás Bécsből. A repülőgépet ott tartották. Csak július 2-án reggel 7kor tudnak Budapesten lenni. Felvetem Radtkénál, elkísérem őt Horthyhoz Kende
resre. Mivel azonban a hivatalban csak magam vagyok, kénytelen voltam őt egye
dül elengedni.
Radtkét a kormányzó mindjárt meghívta villásreggelire. Annak ellenére, hogy
Horthy 73 éves, bajtársam őt erőteljesnek és mozgékonynak találta. Nyári tenge
rész egyenruhát viselt. Radtkét maga mellé, a pohárszék közelébe ültette. A pohárszé
ken egy sor családi kép. Űgy tűnik, ez a magyar uraságok különleges szokása. Ezzel
szemben sehol egy térkép, jele sincs annak, hogy itt a keleti front csapatmozdula
tait figyelnék, jóllehet ezidőben már a honvédség hadműveletei is megindultak. Miu
tán Horthy néhány — bizonyára szívből jövő — szóban megemlékezett a német had
sereg eddigi nagyszerű eredményeiről, belemerült a Führer levelébe, amelyet igen
szívélyes hangúnak talált. A három oldalnyi levelet feltűnően nagy latin betűs gép
pel írták, stílusa után ítélve úgy tűnt nekem, hogy sietve diktálták és azután még
egyszer-kétszer átdolgozták. A levélben különösnek éreztem a Finnországra történt
utalást, amely körülbelül így hangzott: „A politika ezen a tájon ismét személyes
jelleget kap, most inkább, mint bármikor, miután féltucat vezető ember világtörté
nelmet csinál."
Elolvasván a levelet, a kormányzó Radtkénak azokról a nehézségekről kezdett be
szélni, amelyek a küszöbön álló aratás miatt a magyaroknak lehetetlenné teszik,
hogy teljes haderejüket bevessék. Az ismert, sokszor hallott nóta. Radtke közbeve
tésére, hogy Németország az aratásnál hadifoglyokat vesz igénybe, Horthy azt vá
laszolta: igen ám, de Magyarországnak nincsenek hadifoglyai. Erre Radtke: most al
kalom nyílnék ilyeneket szerezni. Ezzel a beszélgetés politikai része be is fejeződött.
A tábornok frontlátogatásával kapcsolatos utalásra Horthy nem válaszolt. A regge
li tartama alatt, amelyen még Horthy felesége — egy méltóságteljes, igen szívélyes
asszony, akiről az hírlik, hogy 25 százalékban zsidó származású — és a szárnysegéd
vett részt, a kormányzó a birtokáról, a rizstermelés terén elért eredményeiről, a va
dászatokról és egyéb semmiségekről beszélt. A társalgás során bajtársamnak sike
rült Siegler nevét szóbahozni. Horthyné mindjárt közbe is vágott: Igen, a fiam em
lítette őtj így — váratlanul — itt a bizonyíték, hogy Sieglernek a Horthy-fiúval foly
tatott beszélgetése eljutott a kormányzópár fülébe. Ez így helyes: ezt így is terveztük!
Délután a tábornok Bühlmannal együtt visszaérkezett a frontról. Az utóbbi vörös
re lesült orrával a friss levegőről tett bizonyságot. A Tatár-hágón túl jártak és Szkole irányában szemrevételezték az ottani arcvonalszakaszt. Benyomásaik, összevetve
a mi katonai normáinkkal, nem kedvezőek: a honvédség alsóbb vezetési szintjén
alig vaň egyéni kezdeményezés. Hiányos a gyalogság és a tüzérség összjátéka. „Fe
lül" túl sok az elmélet. Szóval az ismert hiányok, amiket mi, haditapasztalataink
révén, már pótoltunk, illetve kiküszöböltünk, a magyaroknál még jelen vannak.
Mindezek ellenére a magyarok „mozognak". Igaz' a tatár-hágói alagút egy robbanás
miatt 100 napra hasznavehetetlen. Az utakat rendbe kell hozni és az aknáktól meg
tisztítani, így a Delatin elleni támadásuk egyelőre elmarad. Mégis, tegnap este (jú-
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lius 3-án) a gyorshadtest benyomult Kolomeába és ma reggelre Sztaniszlaut is el
foglalta, így a galíciai síkságra vezető utak kezünkbe kerültek. A Vörös Hadsereg,
amely északon már Tarnopolt is feladni kényszerült, délen is nehéz helyzetbe ke
rült. Annál is inkább, mivel tegnap reggel óta a német—román arcvonal is mozgás
ba lendült.
Ma este Fütterer ezredes, katonai attasé, aki megfigyelőként immár másodszor
vett részt magyar repülőbevetésen, közölte, hogy az oroszok nagy sietséggel vonul
nak vissza az ország belsejébe. Igyekeznek kijutni a zsákból. Hogy ez mennyire fog
sikerülni, ezt a következő napok eseményei mutatják meg. És azt is, hogy a szov
jet hadvezetőségnek vannak-e még intakt hadosztályai a Sztálin-vonal hosszában?
A „Journal de Genève" a hét elején arról írt, hogy az oroszok e célra még 80 hadosz
tályt tartalékoltak, ezt azonban erős túlzásnak lehet tartani. Abból, amit olvasni,
vagy hallani lehet, az a benyomás alakulhat ki, hogy mi szándékosan időt hagy
tunk az oroszoknak azért, hogy nagy erőket vonjanak össze a határon, mivel ezek
nek a tömegeknek a megsemmisítése ott egyszerűbb, mint az ország belsejében. A
keleti hadjárat végső kimenete ma már annyira biztos, hogy Oroszország totális
térdre kényszerítése csupán hetek kérdése lehet. Sokasodnak a jelei annak is, hogy
az ukrán lakosság csak a megfelelő pillanatot várja, hogy elszakadjon, és ez a töb
bi nemzetiségnél se lesz másként. Mikor esik szét a narancs?
Fontos, hogy a repülőflotta lehetőleg minél előbb szabad legyen. Ezt követően
négy hétre van szükség a motorok kiszerelésére, az áttelepülésre, és a szükséges fel
újításokra. Ha ez el is tart szeptemberig, még mindig rendelkezésre áll két és fél
hónap jó idő az Anglia elleni bevetésre. Véletlen folytán hallottuk, hogy a légiflot
ta nagy előkészületeket tesz Krétán — emiatt Alexandriára még Dél-Olaszország
ból kell repülni, ami nagyon fárasztó és nem éri el a teljes hatást. Késő őszre a
Közel-Kelet irányába is van valami előkészületben. Átengedi Törökország a páncé
losainkat? Vagy ennek előkészítéséhez még túl sok idő szükséges, úgy hogy bázis
ként Afrikát kell felhasználni? Mindenesetre Angliát odahaza és a Közel-Keleten
támadjuk meg, és reméljük, hogy térdre kényszerül. A nyilvántartó iroda útján a
napokban megkaptam a Times egy példányát, a június 14-iki utolsó számot, mely
Lisszabonon át került haza. A lap tíz oldalra zsugorodott össze, de az olyan hírek,
hogy „a király meglátogatta" és hogy „X esküvője Y-nal" még mindig a régi, meg
szokott helyükön szerepelnek. Churchill honvédő beszéde Kréta elvesztése után kü
lönösen idegenül hat. Egy egészen más világról tanúskodik, ahol a polgárok mindent
jobban tudnak mint a katonák, és a képviselők okosabbak, mint a kormány. Ujat
nem találtam, csak igazolását annak a nagyrabecsülésnek, melyet Churchill élvez.
Németországról csak kevés hír volt található, így például az a történet, amelyen
annyit kérődztek, és amelyről már Berlinből értesültünk; hogy a Völkischer Beobachtert elkobozták, mégpedig egy Goebbels cikk miatt. Ez a cikk kapóra jött az
angoloknak Kréta után: a cenzúrázott propagandaminiszter!
A magyarok most nyilvánvalóan elégedettek, mivel néhány napi visszahúzódás
után gyorsan harcba lendültek. Tábornokomnak Werth vezérezredes tegnap mond
ta is: „Becsületünk mentve van!" De a magyarok meg is lehetnek elégedve azzal a
bánásmóddal, melyben mi részesítettük őket: szerepüket a hadijelentés kiemelten
tárgyalja, és a napi sajtóirányelvek szerint a magyarok segítségét hangsúlyozni kell.
Az itteni újságok ismét hoznak kivonatokat a német sajtóból; „sajtóvisszhangról"
már nem lehet beszélni. Mulatságos ennek a bábszínháznak a mozgató drótjait kö
zelről nézni: Siegler lehetővé tette számomra a bepillantást. A közeli napokban he
lyettesíteni fogom őt, beszerzem tehát a sajtókivonatokat Berlinből és továbbítom
azokat a magyarokhoz, ugyanakkor a magyar hadijelentés fogalmazványát Berlin
be irányítom az OKW-hoz, ahonnan néhány óra múlva az ott kívánt változtatások
kal visszaérkezik. Ez most kifogástalanul működik, miután a magyarok a mi pél
dánk nyomán olyannyira megzabolázták az újságjaikat, hogy nem kísérelhetnek
meg többé olasz, vagy egyéb hírekkel OKW jelentéseink szándékos homályába be
világítani. Ez már az egységes Európa szimptómája, ahogy mi — formálisan kérve
és ösztönözve — európai testvéreink belügyeibe beavatkozunk!
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Siegler egyébként jelentette, hogy minden OKW jelentést a Führer elé terjesz
tenek, aki gyakran változtat rajtuk. Ha nem tudja azonnal átnézni, mindaddig viszszatartják, míg a Führer jóváhagyja. Siegler jót derült azon, hogy pontos statisz
tikát vezetnek arról, milyen gyakran jelennek meg képek és cikkek az egyes had
erőnemekről és a „nagyok" mennyire húzzák az orrukat, ha „riválisaik" valame
lyik képújság címlapján megjelennek — amiről szintén statisztika készül.
Tegnap Siegler tábornok és én Surányi-Ungernál teáztunk. A teát felesége egy
svábhegyi kerti lugasban készítette elő nagyon szépen. Imrédynek is jönnie kellett
volna, de az utolsó pillanatban lemondta. Ez alkalommal társalgásunkat a politi
kától távoltartottuk, és hallgattuk a házigazda beszámolóját az Egyesült Államok
ról, különösen a nyugati államokról, amelyeket mint nyári vendégprofesszor hétszer
felkeresett, legutóbb 1939-ben. Hatásosan ecsetelte a zsidó segélyszervek munkáját,
melyek nyomása alatt azonban nyugaton is, ahol a zsidó-problémát eddig alig is
merték, megjelent a zsidókérdés. Vacsorára Alföldinél voltam, akit feleségével egyet
értésben figyelmeztettem, hogy egészsége érdekében komolyan tegyen valamit. Vé
gül még a „Vadászkürt"-be mentem, ahová az országos csoportvezető néhány ven
déget hívott meg, közöttük a tábornokot, Radtkét és Grosse-Leipzig nemzetgazdászt.
ö t Rigából ismertem, nem zseni, kövérkés nyárspolgár, aki azonban a világháború
ban eleget tett kötelességének. Derültünk, mikor mesélte, hogy egy rektor, harminc
ötéves hátországi hős, a diákoknak tartott „buzdító beszéd" után kénytelen volt
visszalépni, miután a hallgatóság között sok szabadságos katona is jelen volt, és
nagy morgás keletkezett. Sequantur alii! (Kövessék mások is!)
Zimmermann még nem érkezett vissza. Vitéz Baitz ezredes, akit magával vitt Jassiba, ismét diplomáciai konfliktus okozója lett, mint korábban Temesvárra utazá
som előtt. A 11. hadseregnél természetesen egy román összekötő tiszt is van, aki
jelentette „kollégájának" érkezését, amire Antonescu Baitz viszahívását követelte.
Baitz katonai attasé volt Bukarestben és olyan nagyszámú kísérettel hagyta el ál
lomáshelyét — melynek nagysága miatt mi is a fejünket ráztuk —, hogy emögött a
románok nagyszabású kémtevékenységet szimatoltak. Hát a magyarok részéről ez
nem volt szerencsés húzás; és most biztosítottak bennünket, hogy éppen azért vá
lasztották Baitzot, mivel ő ismeri a román viszonyokat, így jó szolgálatokat tehet.
Mintha mi nem ismernénk őket jobban! A tábornok szemrehányására reagálva
Werth az ezeréves magyar királyi sarkára állva (sic!) Baitz visszahívását elvetette,
mire az OKW-hoz táviratoztunk. Közben felhívott a hadsereg vezérkari főnöke és
ismét sürgette a döntést. Ideje, hogy jöjjenek az olaszok, hogy az ellenséges szom
szédok közé lehessen ékelni őket, mert a sávhatárokkal már eddig sem volt minden
rendben. A bolsevizmus elleni keresztes hadjáratnak is megvannak a maga kis
tüskéi !
Vasárnap, július 6.
A magyarok jól haladnak előre. Mariampolnál már felvették az érintkezést az
észak felől előnyomuló németekkel és onnan elérték a Dnyeszter partját az egykori
Bukovina határáig: ott legfeljebb elvágott egységek felgöngyölítésére kerülhet sor.
Másként áll a dolog a jobb szárnyon: Sniatyinnál megszilárdította a helyzetét egy
21 cm-es lövegekkel megerősített orosz lovas hadosztály, hogy biztosítsa a vissza
vonulást Csernovictól, amely tegnap este a német—román erők kezére került. A ma
gyarok vesztesége 3 tiszt és 30 katona, valamint körülbelül kétszer annyi sebesült.
De az oroszoknak már semmi sem segít: a Dél Hadseregcsoport (Rundstedt) jobb
szárnya előtt visszafelé özönlenek. A bal szárny előtt már a Sztálin-vonalig vetették
vissza őket. Ma, holnap, legkésőbb holnapután kiderül, valóban annyira kiépített-e,
hogy védeni tudják-e, és hogy megerősíthető-e a visszavetett, erősen leharcolt csapa
tokkal, valamint a még friss hadosztályokkal annyira, hogy minket megállásra kényszeríthessen? A hadszíntéren új, részben Szibériából hozott hadosztályok tűntek fel.
Az a benyomásunk, hogy az oroszok kezdik összekaparni azt, amivel még rendel
keznek. Ha ez így van, akkor a csapatok minősége nemsokára romlani fog. Az orosz
hadsereget már az első világháborúban is ez jellemezte. Az a tapasztalat, hogy az új
hadosztályok felszerelése rosszabb a régiekénél. Mindenekelőtt hiányozni fog a tüzér— 141 —

ség, enélkül pedig a gyalogság kiszolgáltatottabb, mint bármikor. Mindemellett a
Dél Hadseregcsoport eddig kevés olyan jelenséget tapasztalt, amely szétesésre utal
na. Északon ez gyorsabban megy: egy ma reggeli rendkívüli jelentés szerint 52 000
ember állt át hozzánk. Tehát itt délen még van szervezettség és fegyelem. Meddig
még? Mindenesetre elmondható, hogy tovább tartott, mint amire számítottak. Az
újságok tele vannak a rémuralmat tárgyaló hírekkel. A közölt hírek bizonyára helyt
állóak, mert csak a további kiegészítését jelentik mindannak, amit 1918 tavaszán a
Baltikumban tapasztaltunk. De az ellenállást nem magyarázza eléggé az, hogy ter
ror van, és a csapatok nem ismerik a valóságos helyzetet. Az oroszok egy eszméért
küzdenek és itt mutatkozik meg ismét, milyen szükséges és sürgős volt a leszámolást
a lehető leghamarabb végrehajtani! Még egy esztendő, vagy annál több a páncélos
és légierők további fejlesztésére — s a helyzet valóban veszedelmessé válhatott vol
na. Most még csak az egyes páncélos egységek— de nem nagy kötelékek — lépnek
harcba, hála Istennek, mert az 50 tonnás harckocsi csak a 8,8 cm-es légvédelmi ágyú
val küzdhető le, mivel a tornyát 10,3 cm vastag páncél fedi. A tüzérség csak a lánc
talpat és a kerékművet tudja szétrombolni.
Mindinkább nyilvánvaló, hogy ez a hadjárat általános fordulatot fog előidézni.
Mi lehetőleg jól kihangsúlyozzuk, mennyi segítséget ajánlanak fel a legkülönbözőbb
államok, és hogy emögött mennyi az igazság és mennyit tettünk mi hozzá, azon tör
je a fejét más. Mindenesetre: Európa mint fogalom, ismét tartalmat kapott és er
kölcsi alapja lesz annak, hogy Németországot vezető hatalomnak ismerje el minden
ki, még eddigi ellenségeink is, ha mi Európát a bolsevizmus rémuralmától megsza
badítjuk, vakondjait és bacillusait kifüstöljük, ahol csak jelentkeznek az Urálon
innen. A legérdekesebb az USA-ra gyakorolt hatás: felismerni vélik, hogy Roosewelt pillanatnyilag visszafogottabban viselkedik, mert híveire való tekintettel nem
teheti meg, hogy egy nyílt hadüzenet által nyilvánosan szövetségre lépjen a bolse
vikokkal.
Űgy hallom, hogy Oroszországot a Fehér-tengertől a Volga-kanyarig, azaz a Kaspi-tengeri Asztrahánig, Moszkva és Harkov súlyponttal, meg fogjuk szállni. Ezzel
kezünkben lesz az egész orosz nehézipar. A megmaradt rész — amennyiben kelet
felé menekülve tartani tudnák magukat — segélyforrások nélkül marad. Nyílt kér
dés: mennyit segít nekünk a szeparatizmus? Mi mindent találunk lerombolva? En
nek az óriási területnek (amely csak egy része, de a legfontosabb része Oroszország
nak) az ellenőrzése a légierő milyen részeit fogja lekötni?
Itteni fehérorosz körök abban reménykednek, hogy az új orosz cár már Krakkó
ban tartózkodik és nemsokára bekövetkezik a cári uralom visszaállítása. Űgy lát
szik, hogy az oroszok reményeikben gyógyíthatatlanul optimisták. Az egész emigrá
ció, amely eddig még minden lehetséges esetben támogatásra talált, most végérvé
nyesen passzivitásra és hazátlanságra van ítélve és nem kétséges, hogy a Gestapo
gondosan fog ügyelni rájuk, nehogy köreikben az orosz, vagy éppen a pánszláv
gondolat ismét életre keljen.
Az újságok azt írják, hogy az oroszok támadó hadjáratot készítettek elő, tehát
Európa az utolsó pillanatban menekült meg egy súlyos veszélytől. De facto szíves
séget tettek ezzel az OKW-nak, s ezt nálunk pontosan fel is mérték. Hiszen gyakran
felvetődött, hogy miért is halasztották a támadás időpontját idáig? Szerepet játsz
hattak ebben az idő j arás jelentések, valamint a délkeleten bevetett páncélos és lé
gikötelékek harci technikájának rendbehozatala. De a döntő nyilván az volt, hogy
az oroszoknak elég időt adjunk arra, hogy minél nagyobb erőket vonultathassanak
fel a határokon. Mert azokat mindjárt itt megverni (ha ez így keményebb feladatot
is jelentett), előnyünkre szolgált. Mi történt volna, ha Sztálin csak a védelmi vona
lában vár ránk és az előterepen hátvédekkel feltartóztatott volna benünket? Vég
telen, méghozzá szétrombolt felvonulási utakat, kifosztott országot találtunk volna,
de nem használták ki a nagy térség előnyeit. Ez most a mi javunkat szolgálja, mi
vel a vörösök többé nem tudják csapataikat a messzi térségben kellő gyorsasággal
az érzékeny helyekre irányítani. A helyzet mindig ugyanaz: az ellenség nekünk se
gít, és az igazság megkövetelné, hogy akik a butaságukkal, vagy vakságukkal elő
segítik Nagy Németország megalakulását, azok érdemrendet kapjanak, csakhogy ezt
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az érmet nem szabad nemesfémből készíteni, mert különben sokba kerülne. És már
túl sok erre érdemes személy vár rá.
Simovičról,3'1 aki egyike a főaspiránsoknak, Toussaint ezredes, az új katonai attasé,
aki előbb Prágában, majd a puccsig Belgrádban volt, mesélt egyet-mást. Az előző
évben amerikai kollégájától pontos híreket kapott az állítólag 300 000 fős keleti had
seregről. Ez a következőképpen .történt: az amerikai attasé hálára kötelezettnek
neki egy baráti
érezte magát „mert Toussaint megmentette fia életét" és felajánlott 35
szolgálatot. Toussaint erre pontos felvilágosítást kért tőle a Weygand -hadsereg ere
jéről. Az amerikai katonai attasé meglátogatta Toussaint-t, és közölte, hogy csak
150 000 fővel rendelkezik a hadsereg és rosszul van felszerelve. Nos Toussaint Simovičhoz ment — aki akkor a jugoszláv hadsereg vezérkari főnöke volt — és azt kér
dezte tőle, hogy mit tenne Jugoszlávia, ha az angolok Szalonikiban partra szállná
nak? Simovič meggyőzően bizonygatta, hogy Jugoszlávia meg fogja védeni déli ha
tárait az angolokkal szemben. Simovič, miután a légiflotta főnöke lett, áttelepítette
a repülőerőt az ország déli részébe. Toussaint a légügyi attasé útján nyilatkozatot
kért tőle, hogy mit jelentsen ez a félreismerhetetlenül németellenes rendszabály?
Simovič azzal mentegette magát, hogy az északi repülőterek árvíz alatt állnak, rö
viden: világossá vált, hogy megbízhatalan. Aztán jött a hármas paktum. A régensherceg, hamis útlevéllel, titokban a Führerhez utazott és belegyezett Jugoszlávia
csatlakozásába a hármas paktumhoz. Visszatérése után erre parancsot is adott a
minisztériumnak, amely engedelmeskedett, minekutána néhány miniszter visszalé
pett. Megbosszulta magát az a tény, hogy tevékenysége nem talált visszhangra. Ve
zér volt nép nélkül, méghozzá egy görög feleséggel! Már Ostrogorsky elmesélte, hogy
a régensherceg védnöksége egy téli segélyakciónál elegendő lenne ahhoz, hogy azt
kudarcra ítélje. Nos a szerbek abban az értelemben „demokratikusak", hogy min
denbe bele akarnak szólni. Egy szerbül rosszul beszélő, megfontolt és egészen nyu
gat-európainak ható régensherceg erelj^es vezetése aztán különösen nem tetszett ne
kik. Pál herceg tehát lebegett a nép felett, mint szélkakas a tornyon, ő felismerte a
helyes szélirányt, a népe azonban nem akarta belátni, hogy fenn milyen erősen fúj
a szél Németország felől.
Az, hogy puccs fenyeget, a követségen már két nappal korábban ismeretes volt.
Hogy a követséget ne árulják el, az országos csoportvezetőt bízták meg azzal, hogy
a kormányt figyelmeztesse. Megbosszulta magát, hogy ebben sem fej, sem férfi nem
ült! (Ostrogorsky ilyenformán fejezte ki magát.) Azt felelték, hogy majd letartóztat
ják a tiszteket, ha erre sor kerülne. Aztán minden másként történt: a régi kormányt
letartóztatták, végül Mačeket 36 is, (őt Toussaint vén hülyének nevezte), aki közve
títési szándékkal ment a minisztériumba, ahol lefogták. Simovič egy volt miniszte
ren keresztül keresett kapcsolatot Toussaint-nel aki a kísérletet visszautasította,
mondván, előbb Jugoszlávia szüntesse meg a mozgósítást, és egyértelműen nyilat
kozzon arról, hogy az ország elismeri külpolitikai kötelezettségeit és azokhoz tart
ja magát. Simovičról Toussaint többé nem hallott. Ezt követően Ribbentrop is el
rendelte, hogy az érintkezési kísérletet el kell utasítani és a szükséges lépéseket
csak alantas szervek útján tegyék meg. Ennek az volt az oka, hogy a Führer már a
puccs utáni napon a jugoszláv kérdés fegyveres megoldása mellett döntött. (Eszerint
ez március 28-án történhetett, ami megfelelhet a tényeknek, mivel a német—magyar
megbeszélésekre már március 30-án sor került — a hirtelen irányváltoztatás, a ha
digépezet ilyen gyors elindítása, bizonyára csak nálunk és csak most lehetséges.)
Ezzel Szaloniki a görögök részére meg volt mentve! A Führer utasítást adott ar
ra, hogy Jugoszláviát a paktumnak megnyerjék, kívánságaiknak — amennyire csak
34 Simovic,
Dusán — r e p i i l ő t á b o r n o k , k o r á b b a n a h a d s e r e g v e z é r k a r i f ő n ö k e . 1941. m á r c i u s
27-én az ő vezetésével k a t o n a i p u c c s o t h a j t o t t a k v é g r e J u g o s z l á v i á b a n . 1941-től 1942-ig m i n i s z t e r 
elnök.
35 Weygand,
Maxime — francia t á b o r n o k . 1940 m á j u s á b a n a f r a n c i a h a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k á v á
nevezték ki. P á r i z s t h a r c n é l k ü l á t a d t a a n é m e t e k n e k és k a p i t u l á l t e l ő t t ü k . 1940-ben a P é t a i n
k o r m á n y h o n v é d e l m i m i n i s z t e r e , 1941—42-ben Algéria f ő k o r m á n y z ő j a volt. Az A f r i k á b a n állo
m á s o z ó francia h a d e r ő k ú j j á s z e r v e z é s e ü g y é b e n h o z o t t i n t é z k e d é s e i m i a t t 1942-ben a n é m e t e k
l e t a r t ó z t a t t á k és i n t e r n á l t a k .
36 Maček, Vladimir
— a h o r v á t P a r a s z t p á r t vezére, 1939-től 1941-ig m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s :
m a j d a S i m o v í č - k a b i n e t tagja.
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lehetséges — eleget tegyenek. Ribbentrop aztán a következő kikötéssel hozzájárult
ama követelésükhöz, hogy az Égei-tengerhez kijárathoz jussanak: amennyiben eb
ben a térségben területi változások következnének be. Mi ekkor éppen minden kö
rülmények között békét akartunk a Balkánon, gyaníthatóan Oroszországra való te
kintettel. Nos, minden másként történt: mi állunk most lent egészen Krétáig, Rom
mel szárnyát tehermentesítjük és Alexandriát fenyegetjük. Oroszország ellenében
ugyan időt vesztettünk, de így rákényszerült, hogy riagyértékű csapatait — amivel
csak rendelkezett — a határnál összevonja. Most ott mérünk rájuk vereséget és nem
kell őket Oroszország belsejébe követni. A Führer ellenségei azt tehetik, amit akar
nak, a sers (az pedig lényegében azonos a Führerrel) ugyanis úgy formálja mindig
az eseményeket, hogy azok a mi előnyünket szolgálják.
A sajtó tájékoztatja a magyarokat új követünk személyéről. Hogy a váltás be fog
következni, az bizonyos idő óta ismeretes volt előttünk, és nem gyászoljuk a mosta
ni követ távozását. A döntő napokban arra hivatkozott, hogy nincsenek utasításai —
lendület nélküli ember, öntevékenység híján, belső biztonság nélkül. Sokat panasz
kodnak a reprezentációját illetően :is,
ehhez csak annyit: negyedéve annak, hogy itt
vagyunk, de a tábornokon és az Ia 'ľ tiszten kívül még soha senkit nem hívott meg.
Mentségére szolgáljon, hogy két házasságából származó gyerekeiről kell gondoskod
nia. A fontos az, hogy Szlovákia, Román;';:. Bulgária és Horvátország után Magyar
ország is magasabb SA30 vezetőt kap követként. Kasche állítólag Zágrábban kiváló
an tevékenykedik. Ezekben az időkben a követ kell, hogy a) energikus és kezdemé
nyező legyen; b) rendelkeznie kell támasszal a hátországban, hogy ne lehessen meg
torpedózni az első adandó alkalommal, ha valakivel összekülönbözik. Kasche Zág
rábban merőben másként léphetett fel minden lehetséges zsákmányra utazóval és
egyéb gyanús különítményekkel szemben, mint hivatásos diplomata. Hogy Jagow 39
nemesi családból származik, ez egyengetni fogja az útját. Erdmannsdorffot és felesé
gét felemelő cikkel búcsúztatták a „Pester Lloyd"-ban — a magyarok később még
jobban meg fogják gyászolni, mert a követség a német fölényt a jövőben valószínű
leg sokkal határozottabban fogja érvényre juttatni.
Törzsünknek jelenleg az a feladata, hogy Werth vezérezredesnél elérje a 11. had
sereg magyar összekötőtisztjének, Baitz ezredesnek visszahívását. László tábornok
erre hajlandóságot is mutatott, de Werth konok volt és nem akart a román kíván
ságnak engedni, az ismert nótával: „Hogy jövünk mi magyarok ehhez?" Viszont a
hadsereg is kívánja a visszahívást, nem akarván a románokkal kellemetlen helyzet
be kerülni. Az, hogy Baitz egy egész hordával érkezett, a hadseregnek is terhére
volt, a románoknál pedig egy nagyvonalúan megszervezett kémszervezet benyomá
sát keltette. Toussaint ezredesnek már tevékenysége kezdetén ki kell kaparnia a for
ró gesztenyét a tűzből.
Július 9.
Budapesten fülledt nyári meleg van. Az este még nem hozott enyhülést. Az elsö
tétítés nem olyan szigorú mint volt, és a napi élet a szokott mederben folyik. A ká
véházakban emberek ülnek, esznek, újságot olvasnak és csevegnek — de miről cse
vegnek? Valószínűleg a hétköznapi mende-mondákról, a politikáról és a háborúról.
Bizonyára mindenkinek megvan a maga véleménye az eddigi teljesítményekről, és
arról, hogy mi szükséges még. A mércét nyilván magasra állították, — az ellenfél
persze azt szeretné hallani, hogy a németek hogyan törnek össze a szovjet kalapács
alatt.
Ha az ember tudja, mi is játszódik le, fatális, túlságosan emberi színjáték ez. Az
újságok különben magukat és olvasóikat a német és olasz sajtóvisszhangok közlésé
vel lelkesítik. Hogy ezek utasításokra vezethetők vissza, melyek megkövetelték, hogy
37 Egy magasabb (hadosztálytól felfelé) szolgalati hely megjelölése, amelyet csak vezérkari
tiszt tölthetett be. Az I/A itt a törzs hadműveleti tisztje. Egy szervezetszerű magasabbegység
törzsénél az I/a egyúttal a hadműveleti osztály vezetője volt. Az összekötő törzs I/a tisztje a
naplóban többször említett Radtke vezérkari őrnagy volt.
38 Sturmabteilung. Az NSdAP rohamcsapata.
39 Jagow, Dietrich von — budapesti német követ 1941. július 31-től 1944. március 18-ig.
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a sajtó két napig a magyarokat, közben azonban Mannerheimeť' 0 és Antonescuť 4 ' is
dicsérje, az csak kevesek előtt világos. így aztán maradandó a benyomás: mi min
dent nem teljesítettek csapataink! Azaz tárgyilagosan szemügyre véve: nem mint
Románia és Finnország, mert ott a hadsereget mozgósították, a magyaroktól pedig
csak egyes békeállományú dandárok harcolnak, melyekből időközben visszamarad
tak 42a hegyi és határvadász dandárok. A gyorshadtestet a 17. hadsereg, Rundstedtnek a magyar főparancsnoksághoz intézett kérése alapján, tegnap reggel óta be
kebelezte. Erre a lépésre Rundstedtet a Führer levele hatalmazta fel. Ez egyébként
magyar érdek is volt, mert az utánpótlás ekkora távolságon, súlyosbítva éppen egy
megáradt patakkal a Kárpátokban lévő átjárónál, nem lenne megoldható. A legfon
tosabb anyagok utánszállítása eddig repülőgépeken történt, mostantól az ellátást a
17. hadsereg veszi át. A magyaroknak csak a különleges anyagokat kell utánszállí
tani, e célból útban van egy menetoszlop Csernovicon keresztül. Eredetileg ezt sem
akarták a románok megengedni, de egy német kísérő osztaggal végül elviselhetővé
tették az ügyet számukra. Mindez véget is ért volna, ha ez a román—magyar fe
szültség a hadműveleteket fékezné! Miután Baitz ezredest feláldozták, Antonescunak
is teljesítenie kell kívánságunkat.
A helyzetkép szerint a magyarok azért érhettek el eredményeket, mert az oroszok
ra jobbról és balról olyan nyomás nehezedik, hogy arra kell figyelniök, hogyan ke
rüljenek ki minél gyorsabban a galíciai ukrán zsákból. Ha a magyarok a vörös utóvédekre vetnék magukat, még gyorsabban haladhatnának előre. De ezt tőlük nem
lehet elvárni, mert még egyáltalán nem értékelték ki az 1939-es lengyel, az 1940-es
nyugati és az 1941-es délkeleti (értsd: Jugoszlávia elleni) hadjáratokat.
Himer tábornok, aki tegnap Radtke őrnaggyal ötnapi utazás után barnára sülve
visszaérkezett, sokat mesélhetett erről. A magyar főparancsnokság most Kolomeára
települt előre, mert időnként már 150 km-rel maradt le az elől lévő csapataitól. Az
úton, mely amúgy is igen erősen megrongálódott, egy megáradt patak kilenc szükséghidat sodort el. Időnként még a távíróösszeköttetés sem működött. Azokról a ve
zetési elvekről, hogy miként kell vezetni elől, itt még semmi sem valósult meg. Hoszszú, szép parancsok, gondos jelentések vázlatokkal és sémák mindenütt. Túl sok az
elmélet a helyben kiadható rövid, világos utasítások helyett, amelyeket utólag írá
sos formába lehetne önteni. Zavaró, hogy túl kevés a műszaki csapat. A tüzérségi
támogatást sem veszik kellő időben és eléggé igénybe. Ez a hanyagság érezhető egé
szen lefelé az ütegparancsnokig. Az emberek maguk derekasak, és jobb, lendülete
sebb vezetéssel többet is elérhetnének. A magyarokkal szemben sejthetően csak egy
orosz lovashadosztály áll, amelv ráadásul egy három oldalról bekerített zsákba szo
rult. A magyar előnyomulás azonban lassú, amelyre elfogadható mentségül szolgál
nak az erős felhőszakadások.
Egy német tábornok megjelenése egy egészen elől lévő századnál jó benyomást
keltett, és szóbeszéd tárgya volt. A „tanácsok" melyeket a tábornok adott, jó talajra
hullottak, mivel megtalálta a módját annak, hogy ezt ne tekintsék sértésnek. Egy
ukrán küldöttség is bizalommal fordult hozzá. Mi ment végbe ezekben az ukránok
ban? A lengyel időkben reménykedve tekintettek ránk, Hitler képeket tettek ki
szentképek módjára. Azután bekövetkezett a nagy csalódás. Amint jöttünk, nyom
ban kiszolgáltattuk őket az oroszoknak. Félelemmel teli, borzalmas időszak után
másodízben is felszabadultak, abban a reményben, hogy nem térnek vissza sem a
lengyelek, sem az oroszok. Most aztán bosszúhadjárat indul a lengyelek, orosz-bará
tok és zsidók ellen. Ezt tetézi még a román szögletben a harc a románok és ukrá
nok között, amit állítólag a zsidók szítottak alattomos lövöldözéssel. Ezt Zimmer
mann jelentette Jassyból, Radtke pedig Csernovicból, ahol visszautazása alatt a tá
bornokkal együtt éjszakázott. A Gestapo már szorgalmasan működött és nagyszá40 Mannerheim,
Carl Gustaf Emil — t á b o r n o k . 1939—40-ben és 1941-től 1944-ig a finn
f ő p a r a n c s n o k a , 1944-től 1946-ig k ö z t á r s a s á g i elnök volt.

hadsereg

41 Antonescu, Ion — marsall. 1940. szeptember 4-től II. Károly király mellett Románia tény
leges államfője. 1946. június 1-én a román népbíróság halálra ítélte és kivégezték.
42 Rundstedt,
Gerd von — v e z é r t á b o r n a g y , 1941. j ú n i u s 10-től 1941. d e c e m b e r l-ig a Dél H a d 
s e r e g c s o p o r t , 1942. m á r c i u s 15-től rövid m e g s z a k í t á s s a l 1945. m á r c i u s 9-ig a n y u g a t i h a d m ű v e l e t i
t e r ü l e t (OB. West) f ő p a r a n c s n o k a volt.
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mú zsidót tartóztattak le. A szálloda közelében tűz volt, lövéseket lehetett hallani
— nagy volt a zűrzavar, amit még az oroszok bombázása is fokozott. így a hadmű
veletekkel párhuzamosan, utána, vagy azzal együtt, folyik a nemzetiségek háború
ja, még csúnyábban, mint a széteső Jugoszláviában. Így volt ez itt mindig, és
ezek után el lehet képzelni, hogyan festett helyes megvilágításban a népvándorlás,
és az azt megelőző mozgolódások. Azonban az is megállapítható, hogy a letartózta
tások és öldöklések ellenére is megmaradt az értelmiség egy része; túlélve a vörös
áradatot, ismét felbukkan.
A termés megsemmisítéséről szóló hírek, melyeket azonnal kétségbevontunk, (hi
szen ehhez közel annyi ember kellene, mint magához az aratáshoz), természetesen
nem igazak. A gabona még zöld, és a falvak lényegében sértetlenek. A népesség még
előre-hátra özönlik az utakon, hogy ismét elérje szülőfaluját. A normális élet nem
sokára ismét megindul, mert nem bénítja az életet a víz, villany, gáz hiánya, mint
Franciaországban: a primitívségnek is megvan ilyen időkben az előnye. A két úrnak
a román hadseregről szerzett benyomásai eléggé mérsékeltek voltak. Miután a 11.
hadseregnél páncélosok nincsenek, és a légvédelem is gyenge, kényelmetlenül érzik
magukat. Az oroszok itt még eredményes ellentámadásokat indítanak, de hát egy
nap vissza kell vonulniuk, akár előre, akár hátra mozognak is a románok.
Igen szemléltetőek voltak Siegler őrnagy jelentései is, melyeket ötnapos északi út
ja alkalmával készített, s amelyeket másnap kiegészített még Brandt alezredes is.
Mindketten először a 4-ik légiflottánál voltak, ahol Löhr^' és főnöke eddigi benyo
másaikat az alábbiakban foglalták össze: Négy dolog okozott meglepetést:
1. az orosz vezetés,
2. az orosz katona,
3. a katona felszerelése,
4. a híradó-összeköttetések.
Kétségtelen, hogy mi az oroszokat alábecsültük. Amit a sajtó mondott, azt mint
ha a finnországi háború igazolta volna, emlékszem egy jelentésre, mely az orosz
hadseregről elég rossz képet adott. Az oroszok talán tudatosan engedik, hogy a had
seregről rossz vélemény alakuljon ki? Nos látjuk, hogy vezetésüknek a többszörö
sen szétszakított frontot még mindig sikerült megfoltozni, hogy az utak és a laza
vasúthálózat ellenére ott vannak a csapataik, ahol azokra szükség van. De kiválóan
sikerültek halogató harcaik is az ügyesen felhasznált utóvédek alkalmazásával. És
mindez ott, ahol a vezetést, a katonait is beleértve, olyannyira „átfésülték" — bár
e szó nem nagyon illik a tarkólövésre. Továbbá: a katona maga. Való igaz, küzd az
utolsókig. Hogy mögötte komiszárok vannak, és maga előtt a németeket tudja, akik
től a propaganda szerint a legrosszabbat várhatja, ez valamit megmagyaráz; hogy
hazáját paradicsomnak tekinti, és a külföldről semmit sem tud, kivéve azt a belé
nevelt elképzelést, hogy a külföld hazájával összehasonlítva pokol, szintén magya
ráz valamit. De mögötte ott van az ideológia: ő úgy harcol világnézetéért, mint mi
a magunkéért, kompromisszumot nem ismerve. A liberalizmus nyugati harcosai vi
lágháborújukat ismét keresztes hadjáratnak és világfelszabadításnak akarták be
mutatni, mégis számítók maradtak mondván: ennyit teszünk a becsületért, ennyit
az életért. Most beigazolódik, hogy ez az orosz hadjárat természeti szükségesség volt,
és áldás, hogy most következett be.
Az orosz katona a harcot ravaszsággal és alattomossággal vívja. Ez kitűnik számos
egyedi esetből, amelyek egy részéről Siegler tudomást szerzett: 3 német tiszt meg
tekint például egy templomot, ahol az oszlop mögül egy orosz a legidősebbet lelövi,
a másik kettőt megsebesíti, azután agyonlövi magát. Másik eset: egy ezredes autó
val halad, előtte valamennyivel egy motorkerékpáros, akit egy orosz előre enged,
majd elintéz. Felteszi annak sisakját, majd meglesi az ezredest és kis távolságról
agyonlövi. Ilyen trükkökhöz az oroszok már az első világháborúban is jól értettek,
azóta méginkább tökéletesítették magukat. Ha a mieink közül valaki fogságba esik,
készüljön fel a legrosszabbra és akkor cselekszik helyesen, ha az utolsó töltényt ma
gának szánja. Így lett az a háború rövid idő alatt a borzalmak háborúja, amilyet a
43 Löhr, Alexander — repülő vezérezredes, ekkor a 4. légiflotta parancsnoka.
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történelem még nem ismert. Az oroszok két és fél hét alatt elszenvedett vesztesége
felül fogja múlni a németek éves veszteségének átlagát. Az orosz harceljárás, a fog
lyokkal való bánásmód csak fokozza csapataink elkeseredettségét s mivel komolyabb
felbomlás jelei még nem mutatkoznak náluk, tovább hagyják majd magukat agyon
lövetni. Jelent az a vérveszteség valamit ennél az óriási birodalomnál? Ami a le
génységet illeti, bizonyára semmit; de az értelmiség és a technika vékony rétege
súlyosan károsodik. Ha őszinték akarunk lenni, mindez nem rendít meg bennünket.
Az oroszok már nem tartoznak hozzánk — a felső réteg, amely minket összekap
csolt, halott, vagy száműzött. A többiekhez 25 év után már semmi közünk, ha csak
nem az, hogy ellenségeinknek érezzük őket. Egy millióval több, vagy kevesebb orosz
nem érint minket, sőt inkább — a barbár kelettel szemben a biológiai megmaradás
ért való küzdelemben — a megkönnyebbülés érzetét kelti.
Jó felszerelésüket bizonyítja egy léghűtéses fegyver, 20 töltényes tárral, amelyet a
tábornok magával hozott: a mi fegyverünknél különb. Más dolgokban viszont sok
kal rosszabbak. Ha egy német harckocsi meghibásodik, mindjárt a helyszínen van
valaki, aki a hibát elhárítja, vagy elvontatják; a német repülőgépeken a nagyjaví
tásokat idejében elvégzik, s ennek eredménye az, hogy azonos idő alatt kétszer töb
bet repülhet, mint az orosz gép.
Július 13.
A rendkívüli jelentés nagy vonalakban utal arra, hogy páncélosaink nyomulnak
előre. Nekünk legfontosabb az a mondat, mely szerint a vörösöknél sokasodnak a
szétesés jelei. Mikor roppan össze a front nagyobbik része? Az utolsó hét érezhetően
nehéz volt és állandóan kríziseken kellett úrrá lenni. Most úgy tűnik, hogy a lénye
ges dolgok elintéződtek. Haider ittjártakor mondotta a tábornoknak: „Mi tudtuk,
hogy nem lesz könnyű." Az események alakulása tehát odafent nem okozott meglepe
tést. Ez megnyugtató.
Tegnap déli álmomból Siegler azzal riasztott fel, hogy X hercegnő éppen most
közölte vele: az angol rádió két nap óta kérdezi; hol van Göring? Sokáig fontolgat
tuk, mi rejtőzhet a rádióadás mögött. Megegyeztünk, hogy senkinek sem szólunk.
Mivel én voltam az ügyeletes tiszt, megkíséreltem tiszta képet kapni a rádión ke
resztül. Ámde csak egy bolsevista adót tudtam fogni, amelyet valószínűleg Angliá
ból sugároztak, és az Európa adót. Egy förtelmes nőszemély, éles eretnek hangon,
egy emigrált szénbányász és egykori munkásvezér, felső sziléziai dialektusban, egy
amerikai, aki szörnyű kiejtéssel olvasott fel egy tökéletes németséggel megírt szö
veget, (biztos emigráns munka) volt minden, amit elértem. Gyógyító hatású, ha eze
ket a gyűlölködő tirádákat és fenyegetéseket hallja az ember: mégsem csupán jel
szó az, amit egy „plutokrata bolsevik" egységfrontról és véleményhasonlóságról mon
danak. Egyenesen visszataszító, amit itt az éterben terjesztenek, és aki ezt hallja,
tudja, hogy azokkal ott hátul semmiféle megegyezés nem lehetséges. Ebbe a csoport
ba tartozik Claus Mann is, akinek egyik könyve itteni kölcsönkönyvtárból került a
kezembe. Botrányregény, a legrosszabb fajtából, amelyben Gründgens és felesége ke
rül pellengérre. Mellesleg megjelenik Göring és felesége is; ügyes, de mégis silány
munka, mely eltorzítja a felszínt és ezzel meg is elégszik/' 4
Most még két olyan Eldorádó van Európában, ahol hasonló nyilakat lehet hegyez
ni: Svájc és a Vatikánváros,
Július 14.
Vasárnap este Himer tábornok a fronton tett legutóbbi látogatásának tapasztala
tairól tájékoztatta a honvédelmi minisztert, aki csupa fül volt. Kijelentette, hogy
a következő alkalommal szívesen csatlakozna, de nem teheti, mert búcsúvacsorát kell
adnia a német követnek. így a hadügyminiszter nem jut ahhoz, hogy háborút lásson;
44 Az író „Mefisztó" című könyvéről van szó.
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mert a következő héten valószínűleg ismét egy estebéd fogja gátolni. A vezérkar fő
nöke pedig időközben hadijátékot vezetett Kolozsváron, de még ő sem jutott el odá
ig, hogy meglátogassa a küzdő csapatokat, mindamellett az elméleti kiképzés a kö
vetkező háború számára bizonyára hasznot hozhat!
A gyorshadtest jelenleg a Dél Hadseregcsoportnak van alárendelve. Megszállta Kamenyec-Podolszkot és Studnicánál áll. Ez tehát egész szépen sikerült és felülről di
csérik is a magyarokat: a német sajtó hangja az ittenivel harsány melódiává olvad
össze, melynek mottója: „Stramm fickók vagyunk"! A németeknek és az olaszoknak
is ez a véleménye! Ez persze nem tud azon változtatni, hogy a magyar nép fent és
lent bensőleg nem vesz részt ebben az Ázsia elleni döntő küzdelemben. A fülledt idő,
a kenyérhiány, az aratás kérdése állanak az érdeklődés előterében. Ez volt Freyer
benyomása is.
A kenyérhiány az utóbbi időben mind itt, mind egyes vidéki városokban olyan nyil
vánvaló lett, hogy a sajtónak megnyugtató cikkeket kellett hoznia. A rossz szerve
zés az oka? Nem mérték fel jól a készleteket, vagy eltűntek azok a feketepiacon?
Valószínűleg mind egyszerre. Magyarázhatják a hiányt az árvízi károk, amiket Né
metországból hozatott vetőmaggal enyhítettek legutóbb ősszel, a visszatért erdélyi
területek ellátása, melyekkel békeidőben nem kellett törődni. Most a jelentések sze
rint a Bácskában rekordtermés érik. De Németország egy kellő időben kötött szer
ződéssel biztosította magának a teljes felesleget, amely csak elérhető lesz. Az anya
országban a közeljövőben könnyebb lesz a helyzet, miután a gabonát már kaszálják.
De mit kapunk mi belőle? Erről tárgyal most Clodius/|;i követ, aki a balkáni gazda
sági kérdések szakértője, és akinek titkárnője Freyernél is megjelent. A hölgy min
dig a „mi" szót használta; mi ezen a héten aligha leszünk készen; mi azután Romá
niába repülünk; nekünk általában külön gépünk van. Itt láthattam azt, akit Ber
linben „nagyasszonyának neveznek: a mindenható titkárnőt, aki meghatározza, kit
fogadjanak, aki mindent a fejében tart, minden beérkező postát felnyit, és azt úgy
prezentálja, ahogy azt véleménye és kedve szerint helyesnek tartja. Siegler és Zim
mermann a múltkor élvezetes, de egyben bosszantó dolgokat mesélt arról, hogy néha
nem marad más hátra, mint virágokkal és töltött csokoládéval biztosítani az ilyen
hölgyek kegyeit. A filmek még mindig olyan történetekről szólnak, amelyekben a ve
zérigazgató fiatal, ropogós titkárnőjével viszonyt sző — a valóságban ezek a titkár
nők túl vannak az ifjúkoron és kenyéradójukon éppen úgy uralkodnak, mint a nőtlen
férfiakon a nélkülözhetetlenné váló házvezetőnők. Ilyen segítséggel Clodius bizonyá
ra eléri célját. Miután a magyaroknak tőlünk most olyan dolgokat kell vásárolniuk,
amelyeket a múltban máshonnan is beszerezhettek, és amelyek megdrágultak, adós
ságaink egy részét lefaragjuk. De marad még elég belőlük.
Freyer, akit tegnap a Balatonon megleptünk — igen kedves, improvizált vidéki
élet van ott, fürdővel, hozzá mindannyiunkat elbűvölt az igen szívélyes fogadtatás
— időközben beszélt Szálasival, a nyilaskeresztes párt vezetőjével, aki a Németor
szággal való szoros együttműködés híve, és szemére veti a kormánynak, hogy ben
sőleg még mindig fenntartásai vannak és jelenleg az aratás kilátásait azért hirdeti
mérsékeltnek, hogy helyzetét a gazdasági tárgyalásoknál megkönnyítse.
Freyer benyomása jó volt, de nem túlzottan. Szálasi gazdasági tanácsadójáról az a
véleménye, hogy elméleti ember, aki a valóságos dolgokról mit sem tud. Szálasi azt
mondta, hogy jelenleg a kormány nyomása alatt mást nem tehet, mint hogy pártja
apparátusát kiépítse, és megszervezze, de pillanatnyilag úgy is ez tűnik a legfonto
sabbnak.
Elképzelhető volna egy koalíció a nyilaskeresztes párt (60 képviselő), az Imrédy
csoport (17), és a kormány jobb szárnya között, amely önmagában véve nem egysé
ges; azonban mindannyian gyorsabb tempót és reformokat akarnak. De ez a három
csoport ismét annyira különböző, az egymás közötti személyes kapcsolatok is annyi
ra elmérgesedtek, hogy ez a koalíció nem állna fenn sokáig. Egyik radikálisabb, mint
45 Clodius, Carl — 1937-től 1943-ig a német Külügyi Hivatal gazdaságpolitikai ügyosztályának
helyettes vezetője.
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a másik, másrészt viszont ezek a szakavatottak — olyan politikai probléma ez, mely
sok más államban is bekövetkezett, vagy be fog következni. Ez a helyzet tette ed
dig lehetővé a kormánypártnak, hogy úgy kormányozzon, mint eddig. Jagow, aki
jövő héten felváltja Erdmannsdorffot, kívülről új lendületet hoz magával, ö — akár
vadember, akár nem — biztosan másként fog fellépni, mint ez a kifejezetten pety
hüdt és unalmas férfi, akinek távozását a magyarok máris őszintén fájlalják. Később
talán még jobban fogják!
A követségen egy belső összeütközés már csak azért is elkerülhetetlen, mert dr.
Werkmeister, a követség első tanácsosa, aki igen jól ismeri az országot és tapasztalt
ember, duzzad az érvényesülési vágytól. Siegler találkozott vele egy társaságban •—
nem tudták egymásról, ki az egyik és ki a másik — ahol Werkmeister nemcsak hogy
nagyon hencegett (messze a megengedhető mértéken túl), hanem a jelenlevő ma
gyarok előtt is kikürtölte, hogy az új követet először is pórázra fogja venni.
Július 16.
Brandt alezredessel ma Bukovinába utazom; vasárnap este már itthon leszünk.
Időközben Oroszországban nagy területen jutottunk előre. A páncélos ellenlökések
Berdicsevnél ellanyhultak, Szmolenszknél folytatódik az előnyomulás és „Pétervár"
hatótávolságba kerül. (Leningrád ismét eltűnik a szótárból.)
Közben előkészítjük a felvonulást Törökországon keresztül. Miután az anatóliai
vasút még mindig egyvágányú és napi teljesítőképessége kb. hat szerelvény, csak
lánctalpas járműveket stb. tud szállítani. Minden egyébnek saját erővel kell utaz
nia. Vajon Szíria elvesztése előny, vagy hátrány? Az angoloknak hosszabb utánpót
lási útvonaluk és szélesebb arcvonaluk van, mint Szíriától délre. Azzal együtt, amit
Krétával kapcsolatban feljegyeztem, ez a hír újabb kilátásokat nyújt a késő őszre.
Egy gibraltári vállalkozás lehetősége is újra kísért. És mi van Portugáliával? Újság
hírek szerint az elnök két miniszterrel az Azori-szigetekre utazott. Attasé j elentesek
szerint az Állami Levéltárat, bankot stb. is ide szállították. Megszállás esetén Salazar is oda akarna menni. Másrészt az USA kijelentette, hogy az Azori-szigeteket
nincs szándékukban megszállni.
Július 30.
Feljegyzéseimben hézag keletkezett, mivel mindannyian távol voltunk: a tábor
nok az I. a.-val, Siegler Zimmermann-nal, én Brandt alezredessel, valamint Bühlmann is. Én sokoldalú benyomásaimat külön jelentettem. Bühlmann Belgrádban
volt, ahová a magyarokkal kapcsolatban különböző panaszok érkeztek, és ezeket
összességükben kellett megtárgyalni. Szerbiában ismét mindenféle szabotázsakciókra
került sor, melyeket mi „kommunistáknak" nevezünk és természetesen leverünk. E
célra a katonai parancsnoknak — jelenleg Dankelmann, az autószerencsétlenségben
elhunyt von Schröder tábornok helyett — honi lövészezredek állnak rendelkezésé
re, 700-as hadrendi szám felett.
Innen nem sok a jelenteni való. Miután a gabona megérkezett, a kenyér jobb lett
és a sorbanállás, mely a vidéki városokban is megfigyelhető volt, ismét megszűnt.
Clodius követ a tárgyalásait befejezete és ismét elutazik. Az IG FARBEN és más
konszernek részére is szeretett volna valamit elérni, ami a ,,48-as komplexus"-t vi
rulenssé tette, ahogy Rohan herceg kifejezte magát, aki, mint az öreg Apponyi ve
je, sokat meghall itt. Hogy a magyarok igyekeznek nekünk kevesebbet szállítani,
mint amennyit szeretnénk, az érthető, de emögött bizonyos helyeken még mindig az
a gondolat kísért, hogy csak annyit adni, amennyit a németek kikényszerítenek, hogy
ezzel mások előtt alibijük legyen — és általában vigyázni, nehogy a független Ma
gyarországot iparilag és mezőgazdaságilag Németország bekebelezze.
Rohannál Sieglert és engem Freyer hozott össze; ahogy kiderült, a hercegnek fon
tos volt, hogy felfogását ismertesse, abban a reményben, hogy azt a tábornok felsőbb
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helyre közvetíti. Az Ő véleménye a következő: Az ilyen tárgyalások, mint Clodíus
követ tárgyalásai, a magyarokat természetesen bosszantják és ingerlik azt a bizo
nyos 48-as bacillust, amely — ha felingerlik — kizár minden eredményt. Fennáll a
veszélye, hogy az a kb. 30 ember a miniszterelnökségen és más reszortokban, akiket
világnézet, vagy a rokonsági szálak összefűznek, a gazdasági tárgyalások révén fel
ismerik gyenge pontjainkat, és azokat az amerikai követnek, azaz Angliának továb
bítják. Ésszerűtlen, hogy mi itt mindazokat az erőket megtartjuk a hatalomban, aki
ket odahaza és külföldön már leküzdöttünk: hogy csak semmi beavatkozás a ma
gyar viszonyokba — régóta ez az utasítás az itteni diplomatáinknak.
A katolikus egyház, a zsidóság, a szabadkőművesség még mindig rendelkezik po
litikai hatalommal, mert mi a kormányt olyannak tekintjük, amilyen, és elfogadjuk
úgy, ahogy van, tárgyalási ellenfélnek. Gazdasági tárgyalások helyett a kormány át
alakítását kellene sürgetni. Vitatom, hogy ehhez a Bácska-akció, valamint az Orosz
ország elleni hadjárat idején megfelelő időpontok állottak volna rendelkezésre. Kér
désemre, hogy a nyilaskeresztesek Imrédyvel tartanak-e, azaz követnék-e, Rohan
ugyanazt mondotta, mint legutóbb Freyer: Igen. Szálasinak oly nehézségei vannak
az alvezéreivel, hogy kénytelen volna erre. Hogy a kormánypárt jobbszárnya kap
ható volna, ezt ugyancsak megerősítette. Egy új kormány — talán Ráczcal, a koráb
bi honvédelmi miniszterrel, a hallgatag, de erélyes férfival, mint központi figurával
7— a közeljövőben választást tartana és akkor — mint mindig — 80° '()-os eredményt
érne el. Az olyan férfiak, mint Imrédy, önként készek olyan szoros, vagy még szo
rosabb együttműködésre, mint Clodius: ők képviselhetnék az ország előtt azt, ami
most német nyomás hatására tett engedménynek tűnik és ingerli a 48-asokat.
Ezek a megfontolások nem voltak nekünk újak. Az eddigi követ passzivitása mel
lett, melyet természete és kapott utasításai okoztak, semmi sem volt várható. Most
megérkezett Jagow. Kérdés, hogy ezáltal valami megváltozik-e? Először le kellene
tapogatnia a terepet. A tábornok sem tehet e percben semmit, mivel ilyen ügyeket
odafenn csak szóban lehetne előadni, és erre jelenleg nincs lehetőség. Egy napon
azonban be kell következni a változásnak, a magyarok miatt is, hogy mielőbb át
jussanak a zátonyon, melyen Magyarországnak minden esetre át kell jutnia, mielőtt
az újjárendezett Európa vizeire jut.
Szombaton dr. Steinfurth, a „Lokalanzeiger" képviselője Törökországban szerzett
benyomásairól számolt be. Steinfurth, nem sokkal az orosz hadjárat előtt, Istenben
bizakodva utazott el és simán átjutott Isztambulba: a bolgár határtól Drinapolyig 260
márkáért egy taxival, melyen még egy másik utassal is osztoznia kellett. A törökök
ugyanis felrobbantották a vasúti hidakat, ezek csak novemberben lesznek ismét
használhatók, ami számunkra döntő fontosságú. Papenről őszinte csodálattal beszélt,
de dicsérte munkatársait is. Papén, képviselve azt a tézist, hogy a törökök nem akar
ják levonni az angolokkal kötött szerződésük konzekvenciáit, saját maga mérsékel
te érdemeit. Ezek szerint a Németországgal kötött megállapodást átmeneti fázisnak
lehet tekinteni, amit néhány hónap, fél év után remélhetőleg egy további megálla
podás követ. Mivel a törökök hasonló szerződést kötöttek a franciákkal mint az an
golokkal, ez számukra lehetőséget biztosított ahhoz, hogy jogi érvekkel körülbás
tyázzák magukat. Steinfurth hangsúlyozta Törökországnak azt a kívánságát, hogy
önálló maradjon és folytathassa reformjait. Szívesen magukhoz csatolnák a Kauká
zust előterével együtt à la Mandzsúria, de nem akarják magukat velünk szemben le
kötelezettnek érezni. Az oszmán birodalom tradíciójából megőrizték az úrhatnámsá
got. Hogy felvonulhatunk-e egyszer Törökországon keresztül Szíria, vagy Perzsia
felé, az még kérdéses és a Közel-Kelet általános fejlődésétől is függ. De a kilátás,
hogy Törökország a mi győzelmünket feltételezve lassan, de sokkal messzebbre át
csoportosít . . /'n

46 Lábjegyzetben l-es sz. alatt: „Vége a kéziratnak."
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TILKOVSZKY LÓRÁNT

IRÁNYELVEK A NEMZETISÉGI KÉRDÉS KEZELÉSÉHEZ
A MAGYAR HADSEREGBEN, 1941—1944
Az 1938—1941 közti időszakban Magyarország revíziós politikája négy íz
ben is meggyarapította a trianoni országterületet, olyan részek visszaszerzésé
vel, amelyeken nem csak magyar, hanem — helyenként különösen nagy szám
ban vagy éppen túlsúlyban — nemzetiségi lakosság is élt. Ez a körülmény új
helyzetet teremtett a magyar nemzetiségpolitikában, s hatással volt a magyar
hadseregnél is a nemzetiségi kérdés kezelésére.
A trianoni Magyarország hadseregénél az az irányzat érvényesült, hogy a
szolgálattételre bevonult nemzetiségieket igyekezzenek elmagyarosítani, s ez
zel összefüggésben lehetőleg nevük megváltoztatására is rávenni. Mivel a tria
noni országterületen megmaradt nemzetiségek már különben is erősen magya
rosodtak a több évtizedes asszimilálódási folyamat során, ez a törekvés jó ide
ig nem ütközött különösebb ellenállásba, s nem is igényelte drasztikus eszkö
zök alkalmazását: egyfelől bizonyos presszionálásban, másfelől kedvezmények
megvonásában nyilvánult meg a kívánt cél elérése érdekében. Komolyabb
konfliktusok a 30-as évek második felétől keletkeztek belőle, amikor a német
nemzetiség körében németországi szervek támogatásával kibontakozott nem
zeti öntudatosító munka eredményeként itt is, ott is tiltakozni kezdtek a ma
gyar hadseregben folyó magyarosítás ellen, s a panaszok Németországba is
eljutottak, amelynek hivatalos diplomáciája ismételten felemelte szavát az
ilyen ügyekben. A Németország barátságát kereső magyar kormányok ünne
pélyesen le is mondtak általában a magyarosítás erőltetéséről — fenntartva az
önkéntes magyarosodás szabadságát —, s figyelmeztetésükre 1937 óta tiltott
volt a magyarosítás a hadseregben, mégis lépten-nyomon érkeztek jelentések
e tilalom figyelmen kívül hagyásáról. Werth Henrik vezérkari főnök 1941.
február 24-i tiszti parancsa a legénységgel való bánásmódról szükségesnek tar
totta, hogy erre külön kitérjen, elítélve a nemzetiségiekkel szemben tapasztal
ható túlkapásokat, „akármelyik nemzetiséghez tartozzék is az illető". Valójá
ban azonban kezdettől fogva cinkos egyetértés állt fenn a magyar és a német
kormány, illetve a magyar és a német hadsereg vezetői között arról, hogy a
nem német nemzetiségűekre vonatkozóan egyik fél sem helyez súlyt a magyarosítási tilalom érvényesítésére.
Még akkor is, ha a nemzetiségiekkel való bánásmód a hadseregben általá
nos, minden nemzetiségre egyformán érvényes formában fogalmaztatott is
meg, egyre nyilvánvalóbbá vált a német nemzetiség valójában különleges el
bánásban részesítésének igénye. Werth vezérkari főnöki újabb tiszti parancsa,
amelyet 1941. május 12-én adott ki a Délvidékre bevonult magyar alakulatok
meglátogatása során szerzett tapasztalatairól, azt hozta fel emellett legfőbb
érvül, hogy Magyarország német segítséggel tett szert területgyarapodásaira.
Ezt — ,,az ellenséges angol és nemzetközi zsidó propaganda" ellenére — „meg
ingathatatlan meggyőződéssé kell nevelni". A német nemzetiség különleges
helyzetét egyébként eleve megalapozta már a második bécsi döntés alkalmá
val, 1940 augusztus végén aláírt ún. „bécsi német népcsoport-egyezmény".
Be kellett azonban azt is látni, hogy a nem német nemzetiségekkel szem
ben sem lehet folytatni az asszimiláció erőltetésének addigi politikáját. A re— 151 —

víziós terület-visszacsatolások révén olyan nemzetiségi tömegek kerültek viszsza, amelyek 1918 előtt is kevésbé voltak kitéve az asszimilációs hatásoknak,
mint a történelmi Magyarország magyar többségű belső területén, amelyre Tria
non következtében az ország leszűkült, azután pedig — a szomszédos álla
mokban — legalább két évtizeden át erős nemzeti öntudatban nevelték fel fia
tal korosztályaikat. Amikor a visszacsatolt területek nemzetiségi lakkosságából is megkezdte a magyar hadsereg a sorkötelesek behívását, illetve előké
szítette a magyar katonai előképzést szolgáló leventeintézmény bevezetését,
nagy idegenkedés volt tapasztalható a nemzetiségi fiatalok részéről, sőt meg
hökkentően nagyarányú volt szökésük. Az 1938 novemberi első bécsi döntés
sel Magyarországhoz került felvidéki terület szlovák szórványaiból a fiatalok
az 1939 márciusában létrehozott Szlovák Köztársaságba, a magyar csapatok
által ugyancsak 1939 tavaszán birtokba vett Kárpátaljáról a ruszinok a szep
temberben szomszédossá vált Szovjetunióba, az észak-erdélyi románok az 1940
augusztus végi második bécsi döntés értelmében román uralom alatt maradt
Dél-Erdélybe, az 1941 áprilisában a magyar csapatok által birtokba vett Dél
vidékről a bácskai szerbek Szerbiába, a muraközi horvátok az ,,önálló" Hor
vátországba szöktek át tömegesen. A bácskai német fiatalok jelentős ré
sze a német megszállás alá került Szerb-Bánátba igyekezett, s ott német
katonai alakulatokhoz állt be. A nagyarányú szökésekben szerepet játszott a
visszaszerzett területekre bevonuló magyar katonai erők parancsnokainak cél
tudatos törekvése arra, hogy a nemzetiségi lakossággal szemben már az első
pillanatban „erélyt" mutassanak. Azonkívül nagy elkeseredést váltott ki az is,
hogy az átcsatolt területekről 1939—1940—1941 őszén a magyar hadseregbe
besorozott nemzetiségi újoncokon gyakorta „bosszulták meg" soviniszta tisztek,
altisztek becsmérlő szavakkal és durva bánásmóddal az idegen uralom alatt el
szenvedett magyar sérelmeket.
A vezérkari főnökség — bizonyára Bárdossy László miniszterelnök 1941.
augusztus 12-i bizalmas rendeletétől indíttatva, amely a kormány türelmes
nemzetiségpolitikájának zsinórmértékül vételét kívánta meg minden szervtől
a kérdés kezelése módjának sajátos körülményeiknek megfelelő részletes ki
dolgozásánál —, 1941 őszén—telén azon hadtestek parancsnokaival dolgoz
tatott ki irányelveket a nemzetiségiekkel való hadseregbeli bánásmódra vo
natkozólag, amelyek területe a visszacsatolt részekre is kiterjedvén, azokhoz
onnan, vagy más nemzetiség-lakta visszacsatolt területekről nagy szám
ban vonultak be nem magyarok, s amelyek a levente-képzésben is fokozott
mértékben találták magukat szemben nemzetiségi problémákkal.
Elsőnek az V. (szegedi) hadtest parancsnoka, Feketehalmy-Czeydner Fe
renc altábornagy 1941. november 27-i felterjesztése érkezett be. A jelentős
szerb és német lakosságú, frissen megszerzett bácskai területen az ő hadteste
volt illetékes. Elismeri, hogy a megnagyobbodott Magyarországon túlhaladott
a csonkaországi szemlélet; a nemzetiségekkel való együttélés a magyar állam
eszme. A nemzetiségpolitika a kormány dolga, nincs külön honvédségi hivata
los álláspont. A tisztek kerüljék a nemzetiségi kérdésekről való véleménynyil
vánítást, vitát. A hadseregen belül ne legyen nemzetiségi ellentét. Fokozott je
lentőséget kap a tisztikar nemzetnevelő munkája: magyar nemzeti értelem
ben vett nemzeti és állampolgári nevelésben kell részesítenie a visszacsatolt
területekről bevonuló, illetve az ott a leventeképzésbe bevont nemzetiségi fia
talokat. Ehhez nagy türelem kell, mert nem könnyű megszabadítani őket el«
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lenséges szellemben történt neveltetésük hatásaitól, így a magyar irredentával
szemben kialakult saját irredenta j uktól, amely visszaköveteli a Magyarország
hoz csatolt területeket. A magyarság, mint „magasabbrendű faj", fogadja el
nézéssel a nemzetiségiek idővel majd lehiggadó öntudattúltengéseit. Nem sza
bad akadályozni anyanyelvük használatát ; tolmácsok alkalmazásával kell fenn
tartani az eleven kontaktust a magyar tisztek és a nemzetiségi legénység kö
zött; kívánatos, hogy a tisztek, altisztek igyekezzenek elsajátítani a nemzetisé
gi legénység nyelvét. Figyelembe kell venni a nemzetiségiek érzékenységét,
nem szabad őket gúnyolni, vagy éppen testileg bántalmazni. Kerülni kell ve
lük szemben erőszak alkalmazását; meg kell torolni a szabálytalan túlkapá
sokat. Külföldre szökött nemzetiségi egyének ügyében nem a hadseregnek kell
eljárnia, hanem törvénynek kell intézkednie. A nemzetiségi agitációval szem
ben kellő éberséget kell tanúsítani és keményen kell fellépni; ez a tisztikar
nemzetvédelmi hivatásából következik. A hadtestparancsnokság nemzetvédel
mi előadójának rendszeres, illetve rendkívüli jelentései konkrét alapossággal
foglalkozzanak minden nemzetiségi agitációra utaló jelenséggel.
Ezen általános érvényű megállapítások és rendelkezések hátteréből kidom
borodik azonban a német nemzetiséggel kapcsolatos megkülönböztetett figye
lem. Arra int, hogy a német nemzetiségűek magatartását ne kicsinyes szem
pontokból ítéljük meg, a nemzeti öntudatra ébredésükkel kapcsolatos túlzá
sok majd eltűnnek. Tárgyilagosan meg kell állapítani — hangsúlyozza sajátos
felfogását —, hogy ez a derék népség, a zsidóság és bolsevizmus elleni beállí
tottsága révén, támasza a magyarságnak! Tanúsítsanak ezért a magyar tisz
tek lojális úri magatartást a hadseregben szolgáló német nemzetiségűekkel
szemben, s a velük való érintkezés közvetlensége érdekében fordítsanak kü
lönös gondot a német nyelv tanulására. Az a megjegyzése, hogy a nemzetiségi
ekkel szembeni egyenlő bánásmód elve nem érinti a csapatok védettségének
kérdését, arra utal, hogy a megbízhatóság szempontjából teljesen védettnek
nyilvánított alakulatoknál (repülők, ejtőernyősök, harckocsizók stb.) a döntő
en magyar többségű állományba csak német nemzetiségűek voltak felvehetők
meghatározott százalékarányban, más nemzetiségiek egyáltalán nem.
Egyéb forrásokból tudjuk, hogy az erdélyi szász származású FeketehalmyCzeydner altábornagy már korábban is szívesen tetszelgett a hadsereg nem
zetiségi szakértője szerepében, s már a visszatért kelet-magyarországi, erdélyi
területek vonatkozásában azt az álláspontot képviselte, hogy az ottani ma
gyarságnak a svábokkal és szászokkal való összefogását kell támogatni a ro
mánsággal szemben. Bácska visszaszerzését követően ott is a magyar és német
népelem összefogását kívánta előmozdítani a szerbek ellenében. Magyaror
szág mindennél fontosabbnak tartott szövetsége Németországgal, ezzel össze
függően elnézése a volksbundista-kulturbundista szervezkedés és agitáció iránt,
továbbá ez a favorizált magyar—német népközi összefogás más nemzetisé
gekkel szemben, kiegészülve szenvedélyes zsidógyűlöletével, határozták meg
intézkedéseit a hadtestparancsnoksága alá tartozó Bácskában, s vezettek —
adott körülmények közt — az 1942 januári borzasztó tömeggyilkossághoz.
Egy, a nemzetiségi kérdés hadseregbeli kezelésére vonatkozó másik, 1941.
december 13-án kelt felterjesztés szerzője viszont Nagy Vilmos altábornagy,
az emberségességéről ismert későbbi honvédelmi miniszter, ez idő szerint a
VII. (miskolci) hadtest parancsnoka. A hatáskörébe tartozó felvidéki terüle
tekről, minthogy azok túlnyomó többségükben magyar lakosságúak, csak ke— 153 —

vés — szlovák — nemzetiségű került a hadtest alakulataihoz, ám más vissza
csatolt területekről is hívtak be ide jelentős számban nemzetiségieket: ruszi
nokat, románokat, szerbeket. Nagy Vilmos már kétségtelenül ismerte a Feketehalmy-Czeydner féle irányelveket, amit több szövegegyezés tanúsít. Ö is
azt vallotta, hogy erős és ütőképes hadseregben nem lehetnek nemzetiségi el
lentétek; az idegen uralom alól felszabadult és szolgálattételre a magyar had
sereghez bevonult nemzetiségi fiatalok lelkivilágát gyökeresen át kell formál
ni. Meg kell nyerni bizalmukat ,,a vezető magyar faj" iránt, bele kell illesz
teni őket a szentistváni magyar állameszme gondolatvilágába. Ha ragaszkod
nak is nemzetiségükhöz, magyar érzés hassa át őket, s ezt vigyék át család
tagjaikra, utódaikra is. A hadsereg a nemzetnevelés döntő fontosságú ténye
zője tehát, amely célját leginkább emberséges módszerekkel, meggyőzés út
ján, szeretetteljes bánásmóddal érheti el. A tisztek, tiszthelyettesek helyes vi
selkedésének követelményei mellett hangsúlyozza a magyar nemzetiségű le
génység őszinte bajtársi magatartásának fontosságát a nem magyar nemze
tiségűekkel szemben. Lényeges vonása Nagy Vilmos felterjesztésének, hogy
részletesen konkretizálja a nemzetiségiekkel való egyéni foglalkozás teendőit
is, a bevonuló nemzetiségi újoncok szeretetteljes fogadásától kezdve a szolgá
lat egész folyamán át, egészen a kimenők alkalmával adódó baráti, családi
kapcsolatok ápolásának lehetőségéig. Minden egyes nemzetiségi honvéd mel
lé egy magyar honvéd bajtársat állított, hogy személyes törődésével segítse
beilleszkedését és szellemének magyarbaráttá formálását. E kétségtelenül ma
gyar nemzeti érdekekből fogant, de határozottan jóindulatú és emberséges in
tézkedései pozitívan ítélhetők meg. Problematikusabb az, hogy a Turáni
Vadászok hangzatos nevet viselő egyesület felfogásának megfelelően, amely
nek egyik vezetője volt, Nagy Vilmos a nemzetiségiek jó részében elszlovákosított, elrománosított, elszerbesített magyarokat látott, s ezek visszamagyarosítását tűzte célul, erre is felhasználva a hadseregben való szolgálat kínálta le
hetőségeket. Erőszakot azonban e vonatkozásban sem alkalmazott. A hadtest
nemzetiségi összetételénél fogva német viszonylattal nem kellett fogalakoznia;
tudjuk azonban, hogy e tekintetben felfogása szöges ellentétben állt Feketehalmy-Czeydnerével, s az ugyancsak turáni Bajcsy-Zsilinszkyével volt azonos.
A felterjesztések szerint mind az V. mind a VII. hadtest parancsnoka gon
doskodott arról, hogy nemzetiségi vonatkozású irányelveikről és intézkedése
ikről a tiszti és tiszthelyettesi kart megfelelően kioktassák.
Az ország nemzetiségi problémái sorában a második világháború folyamán
egyre súlyosabb lett a román kérdés. Kállay Miklós miniszterelnök bizalmas
rendeletben hívta fel a figyelmet arra, hogy bár nagyon szükséges a sokat
szenvedett magyarság erősítése a visszacsatolt kelet-magyarországi területe
ken, az nem történhet az ottani románság kárára, mert a dél-erdélyi magya
rok fizetik meg az árát. A magyar állam a magyarság és a nemzetiségek kö
zös állama, amelynek állampolgárait egyenlő jogok illetik meg. Nem szabad
korlátozni a nemzetiségi jogokat, az anyanyelv szabad használatát; biztosíta
ni kell kulturális fejlődésüket. Annak ellenére, hogy meglehetősen intenzív
körükben a határon túlról jövő bujtogatás, s annak ellenére, hogy a magyar
ság jogosan elkeseredett Dél-Erdélyben maradt vérei méltatlan sorsa, sőt ül
döztetése miatt, nem szabad ezt a magyarországi románságon megtorolni: to
vábbra is érvényesülnie kell a magyarság történelmi hivatásának, az ember
séges, atyai bánásmódnak a nemzetiségek iránt.
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Ëzt a miniszterelnöki bizalmas rendeletet Szombathelyi Ferenc vezérezre
des is kiadta kihirdetésre és foganatosításra 1943. december 21-i vezérkari fő
nöki tiszti parancsa mellékleteként. Felhívta a honvédség minden tagját, hogy
kötelességszerűen alkalmazkodjék a kormány nemzetiségpolitikájához, s a nem
zetiségiekkel szembeni bánásmódot a parancsnokok állandóan ellenőrizzék, a
túlkapásokat a legszigorúbban torolják meg. Elrendelte, hogy e parancsát, mel
lékletével együtt, minden nagyobbmérvű állományváltozáskor, de legalább ne
gyedévenként egyszer a tisztikarnak hirdessék ki.
Már az ország német megszállása utáni esemény, hogy az új vezérkari főnök,
Vörös János vezérezredes, 1944. május 22-i tiszti parancsa ismét visszatért a
nemzetiségi kérdésben követendő irányelvekre, mert úgy tapasztalta, hogy a
nemzetiségiekkel szembeni bánásmód folyamatos és állandó ellenőrzését elha
nyagolták. Űjra szó esik e tiszti parancsban a türelemről, megértésről a nem
zetiségiek magyar nemzeti szempontból való „átgyúrása" nehéz és felelősség
teljes munkája során. A hangsúly azonban áttolódik az éberség fontosságára
az állam biztonságát, egységét és erősségét veszélyeztető nemzetiségi törekvé
sekkel szemben, amelyekre példamutató módon le kell sújtani. És ismét meg
jelenik a külön figyelemfelhívás a német „népcsoportra". Akik a magyar had
seregben bírálni merészelik a magyarországi németségnek különös jogokat biz
tosító bécsi német „népcsoport-egyezményt", s a magyarországi SS-toborzásra vonatkozóan kötött egyezményeket, azok a magyar—német viszony felelőt
len semmibevevői.
Az ország háborúból való kiválása előkészítését megkísérlő Lakatos-kormány
viszont ismét a román nemzetiséggel szemben tanúsítandó magatartás kérdé
sét állította előtérbe, mint e tekintetben legfontosabb problémát. Lakatos Gé
za vezérezredes, miniszterelnök a főispánokhoz, a magyar közigazgatás veze
tőihez intézte ugyan 1944. szeptember 23-i felhívását, de minden bizonnyal
megkapta „kihirdetésre és foganatosításra" a hadsereg is, mint annak idején,
Kállay miniszterelnök felhívása esetében. Ebben a pillanatban, amikor az au
gusztusi romániai fordulat nyomán, a Magyarország felé előre haladó szovjet
csapatok oldalán román csapatok is elérték, s helyenként túl is lépték már az
akkori magyar—román határt, Lakatos arra figyelmeztetett, hogy a békés ma
gyar—román együttélést körültekintő, józan magatartással feltétlenül meg kell
őrizni a veszélyeztetett területeken, különösen ott, ahol a magyar honvédség
nek nem áll módjában védelmet nyújtani a magyar lakosságnak. Súlyos at
rocitások, szörnyű tragédiák előrevetülő képe árnyékolja már be ezeket az in
tenciókat.
A teljesség kedvéért végezetül egy olyan dokumentumot is közlünk, ame
lyet a Szálasi-féle hungarista állam belügyi államtitkára, Láday István bocsá
tott ki 1944. november 27-én, valamennyi meg nem szállt vármegye főispán
jához. Ez „idegenajkú árja testvérek" gyanánt említi a nemzetiségieket, s anynyiban ismeri el egyenjogúságukat, amennyiben a hungarista felfogást ma
gukénak vallják. A dokumentumból kiderül, hogy a nemzetiségiekkel való bá
násmód terén továbbra is mutatkoztak problémák; a hungarista funkcionári
us — megfelelő színvonalú hungarista funkcionáriusnyelven — kijelenti: „ezt
a múltból reánk szakadt csökevényt azonnal be kell szüntetni". Valószínű, hogy
a hadsereg is ezt az utasítást kaphatta, vagy ehhez hasonló tartalmút és nyelvezetűt.
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I.
Legénységgel való bánásmód
Werth Henrik tábornok vezérkari főnöki tiszti parancsából
Budapest, 1941. február 24.
Tudomásomra jutott az is, hogy egyes nemzetiségi legénységből kiegészített csa
pattesteknél nemzetiségek elleni túlkapások fordulnak elő.
Nemzetiségi legénységi állományú egyénekkel szemben erkölcsi kényszert alkal
maznak, hogy nevüket magyarosítsák, kifogásolják, ha szolgálaton kívül egymás kö
zött anyanyelvüket használják, sőt még anyanyelvükön folytatott levelezésüket is
kifogás tárgyává teszik.
Ezt a helytelen, és a fennálló rendelkezésekkel ellenkező eljárást be kell azonnal
szüntetni.
Senkit nem szabad nevének megmagyarosítására unszolni, vagy anyanyelvének
szolgálaton kívül bármely formában való használatát kifogásolni, illetve attól eltil
tani, akármelyik nemzetiséghez tartozzék is az illető.
Hadtörténeti

Levéltár, VKF Ein. 1. oszt. 4465/1941.
2.

A Délvidékre bevonult alakulatok
meglátogatása során szerzett tapasztalatok
Werth Henrik tábornok vezérkari főnöki tiszti parancsából
Budapest, 1941. május 12.
Külön és hangsúlyozottan felhívom az alakulatok figyelmét a nemzetiségekkel,
különösen a németekkel való bánásmódra. A honvédség minden egyes tagjának tisz
tában kell lennie azzal, hogy Magyarországnak az utolsó 3 év alatt bekövetkezett
területi gyarapodását saját erőnkön kívül elsősorban a német fegyverek hatalmas
győzelmének köszönhetjük. E tény előtt minden más elgondolás eltörpül. Ezt min
den honvédban tudatossá és megingathatatlan meggyőződéssé kell nevelni. Minden
más irányú, ettől a legcsekélyebb mértékben eltérő felfogás az ellenséges angol és
nemzetközi zsidó propaganda által elhintett és terjesztett, sajnos még többekben élő
felfogás, pedig ez az irányzat vezette az országot 1918-ban Trianonhoz.
Hadtörténelmi

Levéltár, VKF Ein. 1. oszt. 7001/1941.
3.
Nemzetiségekkel

való bánásmód

Vitéz Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy, az V. hadtest parancsnoka
felterjesztése a vezérkar főnökéhez
Szeged, 1941. november 27.
Magyarország folyó évi örvendetes területgyarapodásával az V. hadtest is tete
mesen megnövekedett, és ennek nyomán aránylag sok nemzetiségi állampolgár ke
rült a hadtest hatáskörébe.
Szükségesnek tartom ezért a nemzetiségekkel való bánásmód és a velük szemben
követendő magatartás összefoglaló szabályozását.

— 156 —

I.
Alapelv: Az ún. nemzetiségi kérdések megoldása és az ezzel kapcsolatos politikai
ténykedések nem képezik a honvédség hivatását. Ezért, és a kimondottan katonai
szempontok érvényesülése érdekében is, kerülni kell mindazt, ami nemzetiségeink
kel szemben bizonyos ellentéteknek a kiélezéséhez avagy fejlesztéséhez vezetne. Vo
natkozik ez mind a tényleges katonai szolgálat és a haderőn kívüli kiképzés terüle
tére, mind az alsófokú területi katonai parancsnokságoknak és ezek szerveinek egyes
személyekkel szemben, mind pedig honvéd egyének szolgálaton kívül a magánélet
ben való magatartására egyaránt.
II.
1. A nemzetiségi kérdés a honvédségen belül gyakorlatilag mindössze a nemzeti
ségekkel való helyes bánásmód kérdése.
2. A honvédségi szolgálat — sajátos természetéből adódóan — mindenesetre a leg
hálásabb körülményeket nyújtja ahhoz, hogy a magánéletében esetleg minden ma
gyar gondolattól teljesen elzártan élő, sőt a maga többé-kevésbé egyoldalú, és állam
alkotói szempontból sokszor egészen laikus, nemzetiségi érzületében és elgondolásá
ban tudatos agitációnak is kitett nemzetiségi állampolgár a magyar életet megismer
je, és részesévé legyen az 1000 esztendős magyar államgondolat erkölcsi erőkben oly
gazdag lelkivilágának. A honvédségi szolgálat adta lehetőségeket tehát gyümölcsöz
tetni kell az ország nemzetiségeinek a magyar nemzeti értelemben vett nemzeti és
állampolgári nevelése érdekében.
Természetes, hogy a magyar nemzeti öntudatot — mint a nemzetiségi kérdéssel
közvetlenül kapcsolatban nem álló érzületet —, nemzetiségi legénységgel is rendel
kező csapatok magyar legénységében fokozottan kell emelnünk. E nemzeti öntudat
ne ismerjen megalkuvást és alapozódjék szilárd jellemekre.
3. Az V. hadtest területén a legkényesebb helyzet elé a német nemzetiségekkel
szembeni viszony fog állítani.
Ennek megoldására igen sok tapintatra, türelemre és jóakaratú felvilágosító mun
kára lesz még szükség.
III.
A nemzetiségekkel való szolgálati érintkezés nagyjából 3 viszonylatban történik:
1. a katonai elő- és utóképzés, és
2. a tényleges katonai szolgálat keretein belül, végül
3. a honvédség kiegészítéssel foglalkozó alsófokú területi katonai parancsnoksá
gok stb. és ezek szerveinek magánfelekkel történő hivatalos érintkezése alkalmával.
A nemzetiségekkel szemben kötelező bánásmódot illetőlen az eddig kiadott fel
sőbb intézkedések részletes útmutatásokat adnak. A teljesség kedvéért ezeket a kö
vetkezőkben úgy foglalom össze, hogy bennük a hadtest területén eddig tett tapasz
talatok is már érvényre jussanak.
A) Katonai elő- és utóképzés.
1. A leventék j el vény viselésére vonatkozóan az 1940. július 25-én kelt 69.070/Eln.
h. kiv. kik. 1940. sz. H. M. rendelet mérvadó. (V. hadtest parancsnoksága által 17.966/
Ein. I. 1940. sz. alatt kiadva).
2. A leventék társadalmi egyesületbe való szabad belépése tárgyában érvényes
rendelkezéseket az 1940. december 9-én kelt 69.705/Eln. h. kiv. kik. 1941. sz. H. M.
rendelet szabályozza. (V. hadtest parancsnoksága által 7582/Eln. I. 1941. sz. alatt
kiadva.)
3. Német ajkú leventéknek a levente intézményen kívüli egyesületekben való rész
vételét az 1941. évi április 26-án kelt 80.698/Eln. h. kiv. kik. 1941. sz. H. M. rendelet
szabályozza. (V. hadtest parancsnoksága által 7582/Eln. I. 1941. sz. alatt kiadva.)
4. A „kisebbségi" leventékkel való bánásmódot illetően a f. évi november 18-án
az összes levente-parancsnokságoknak kiadott 258/kt. lev. 1941. sz. V. hadtest le
vente-parancsnoki intézkedés lényegében azt mondja, hogy a levente-kiképzés vo
natkozásaiban esetleg szükségesnek mutatkozó „erélyes fellépés esetén is kerülni
kell az olyan kijelentéseket és bírálatokat, melyek az illető kisebbségi népcsoport
hoz tartozó leventék önérzetét sértik".
5. A visszacsatolt Délvidéken a rendszeres levente-kiképzés még nem indult meg,
csupán az egyesületi élet kialakítása van folyamatban. Ennél arra kell törekedni,
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hogy az Önkéntes alapon működő egyesületi élet a levente-intézményt a nemzeti
ségi lakossággal mielőbb megkedveltesse.
6. A levente-kiképzést illetően egyébként a következő B) fejezetben mondottak
értelemszerűen érvényesek.
7. A levente-kiképzésnek sajátos nemzetiségi vonatkozásai részletkérdéseit illető
en az addigi tapasztalatok figyelembevételével annakidején külön intézkedem.
Meg vagyok győződve arról, hogy a páratlanul álló magyar levente-intézmény a
nemzetiségi kérdés által adott új és nagy feladattal is meg fog birkózni tudni, ha
abban a tisztikar nemzetnevelő munkája a hagyományos magyar higgadtsággal és
gyakorlati érzékkel párosulva, idővel érvényesíti hatását.
B) Tényleges katonai szolgálat.
1. A tényleges katonai szolgálat ellátására irányelv legyen, hogy nemzetiségi szem
pontok miatt különbségek senkivel se tétessenek. A katonai szolgálat nemzetiségi
kérdést, nemzetiségi előjogokat, nemzetiségek (kisebbségek) háttérbe szorítását stb.
nem ismeri.
E rendelkezés egyébként nem érinti egyes csapatok külön intézkedések alapján
fennálló „védettségét".
2. A ténylegesen szolgáló nemzetiségi személyekkel szemben esetleges hiányos
nyelvtudásuk ideiglenes kiegyenlítése érdekében:
a) A kiképzésnél tolmácsokat kell alkalmazni. (E tárgyban már több intézkedés
ment ki.)
b) A nagyobb számú nemzetiséggel rendelkező csapatok tisztjei és tiszthelyettesei
a beosztott nemzetiségek nyelvét („csapatnyelv") legalább szükségképpen ismerjék,
majd tökéletesítésre törekedjenek, és azt a legénységgel szemben megfelelően hasz
nálják is. (Oktatásnál, a kihallgatás megtartásánál, parancs-kihirdetéskor, a paran
csok megmagyarázásánál, a legénységgel folytatott magánjellegű beszélgetéseik al
kalmával stb.)
3. A nemzetiségi legénységgel szemben követendő bánásmód tekintetében a f. évi
február 24-én kelt 69.057/Eln. Vkf. fbü. 1941. sz. és a f. évi április 22-én kelt 57.474/
Ein. 5. Vkf. 1941. sz. Vkf. rendeletek tartalmaznak támpontokat.
E rendeletek lényegét az alábbiakban foglalom össze:
a) „Senkit sem szabad — akármelyik nemzetiséghez is tartozzék az illető — ne
vének megmagyarosítására unszolni, vagy anyanyelvének szolgálaton kívül bármely
formában való használatát kifogásolni, illetve attól eltiltani."
b) „Minden nemzetiség, akár nagy, akár kis államok népcsoportjához tartozik,
rendkívül érzékeny. Ezért minden legcsekélyebb szót vagy cselekedetet, melyet ma
gára nézve sértőnek talál, azonnal a saját propaganda céljaira használja fel. Ebből
következik, hogy a legénység nevelésére hivatott tiszti és tiszthelyettesi karnak
ügyelnie kell arra, hogy bánásmódjával az országnak mérhetetlen külpolitikai kárt
ne okozzon, a honvédségen belül pedig alig jóvátehető ellentéteket ne szítson.
A nemzetiségekre való tekintet nélkül mindenkivel szemben szabályzataink szel
lemében alkalmazott szigorú és igazságos bánásmód az ország és honvédségünk ér
dekeinek szem előtt tartásával, mindenkor célhoz fog vezetni."
4. Nyomatékosan felhívom a figyelmet arra, hogy egyébként ártalmatlannak lát
szó gúnyolódások avagy bizonyos testi vagy szellemi fogyatékosságok nemzetiségi
vonatkozású lekicsinylésének nyilvánítása súlyosan önérzetet sértő.
5. Tartsuk szem előtt, hogy a nyers erőszak alkalmazása mindig a legrosszabb
eredményre fog vezetni. A legénységgel szembeni szabálytalan túlkapások esetei ta
pasztalatként bizonyítják ezt. Amennyiben ily túlkapások nemzetiségi legénységgel
szemben fordulnak elő, a rossz eredmény kettős vonatkozásban fog jelentkezni: egy
részt a túlkapások természetéből fakadóan általában, másrészt a nemzetiségi érzé
kenységből adódóan külön, mint vélt nemzetiségi sérelem.
C) Katonai közigazgatási hatóságok magánfelekkel történő hivatalos érintkezése.
Alakilag legyen jóindulatú és udvarias, érdemben szorítkozzék a szolgálati kere
tek megszabta tárgyilagosságra, általában legyen személytelen.
Különös súlyt kell helyezni az ügyek törvényes és igazságos elintézésére.
Gondosan kerülni kell minden kihívás jellegű magatartást, sőt a kihívás jellegé
vel bíró nemzetiségi fellépés esetén is, — mely honvédekkel szemben csak műve
letlenség esetében valószínű —, káros a túlzott érzékenység. Sem a nemzetiségi jel
vények viselését, sem feltűnő nemzetiségi öntudatot mutató magatartást kifogás tár-
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gyáva tenni nem szabad. Ilyenek felett a magasabbrendű faj elnézésével kell napi
rendre térni.
Nemzetiségi ügyfél részéről ért jogos sérelem esetén önbíráskodásnak helye nin
csen. Ez a közbiztonsági szervek és a bíróságok hatáskörébe tartozik.
IV.
1. A szolgálaton kívül és magánéletben tiszteknek és tiszthelyetteseknek a nemze
tiségi kérdéssel kapcsolatos minden vitát, összeszólalkozást, véleménynyilvánítást stb.
a lehetőség szerint kerülniük kell. Különösen óvakodniok kell attól, hogy magán
meggyőződésüket, — bármennyire kifogástalan is legyen az magyar nemzeti szem
pontból, — oly módon nyilvánítsák, hogy az a honvédségben uralkodó hivatalos ál
láspont látszatával bírjon és így illetéktelenek részéről a magyarsággal szemben
propaganda céljaira felhasználható legyen.
2. Nemzetiségi vonatkozásban általában ne legyünk igazságtalanul részrehajlók.
A nemzetiségi kérdés ma az általános világpolitikai helyzetre való tekintettel gyak
ran egészen indokolatlan, pillanatnyi benyomások alatt álló és átmeneti jellegű ér
zelmi fellángolásokban nyilvánul. A helyzet megszilárdulására azonban ismét a ren
des mederbe fog terelődni és ma még tapasztalható minden túlzó jellegét el fogja
veszíteni.
A magyar nemzeti gondolat teljes megvalósulásánál tehát még türelemre van szük
ség. E türelem a legnagyobb erősségünk. A magyar jövőt a jelenben csak ezzel szol
gálhatjuk.
A nemzetiségi kérdéssel szemben elfoglalt türelmi álláspontunk azonban termé
szetesen nem jelenti a magyar nemzeti érzület csordítását vagy feladását.
3. Amennyiben szolgálaton kívül tisztek és tiszthelyettesek polgári személyekkel
való társadalmi érintkezéseik kapcsán nemzetiségi kilengésekről, vagy egyes magyar
hatóságok nemzetiség-ellenes túlkapásairól — bármily megvilágításban — szóbeszéd
útján tudomást szereznének, avagy a nemzetiségi kérdés általában szóba kerülne, az
V. hadtesten belül szem előtt tartandó egységes álláspontot illetően az alábbi irány
elveket adom:
a) A saját hatósági közegek esetleges helytelen intézkedései vagy túlkapásai abból
magyarázhatók/hogy egyénileg szűk látókörükben nem tudnak a helyzet magasla
tára emelkedni és 20 éves csonikaságunk behatása alatt, — amely időszaknak tiszta
nemzeti és irredenta légkörében nevelkedtek, — megfeledkeznek ezer esztendős tör
ténelmi életünk ama valóságáról, hogy a magyar állam eszméje részben a nemzeti
ségekkel való békés együttélésen épült fel.
b) Különösen kényes a német nemzetiséggel való, némely tekintetben zavaros vi
szony. E téren országos bel- és külpolitikai érdekből, de honvédségi szempontból
sem szabad elmérgesedést engedni.
A magyarországi németség bizonyos csoportjának egyes államközi megállapodások
némi különállást biztosítanak ugyan, de ennek jövőbeni gyakorlati kihatásai ma még
nem rajzolódnak le, elvi állásfoglalásra tehát alkalmatlanok.
Tény az, hogy ma a németség egyes egyedei törekvéseikben és cselekedeteikben
gyakran letérnek arról az útról, melyet a reális élet számukra kijelöl. Különösen áll
ez a bácskai németség egyes részeire. E jelenség a szerb hanyatlás idejében beállott
különleges jugoszláv belügyi helyzetben leli magyarázatát, amikor is a német önsegélyezés és önállósítás gyakorlata nyert tért. A németségnek ez idő alatt végrehaj
tott szervezkedése még mindig érezteti hatását. Külön tápot nyújtottak ennek nap
jainkban az átvonuló német csapatok (főleg SS-alakulatok) személyes propagandája.
Végeredményben átmeneti jellegű állapotról van szó, melynek túlzó kísérő jelensé
geit nem szabad a megszokott szilárd magyar viszonyok talaján állva kicsinyes szem
pontokból megítélnünk.
A hazai németség zöme jómódú önálló kisgazda és kispolgár. Tapasztalt, józan, és
kellően megállapodott, 40 évnél idősebb rétege ma is államhű.
Továbbá a németség — vagyoni viszonyai alapján — a zsidóság és bolsevizmus el
leni beállítottsága révén egyébként az ország egyik államfenntartó elemét képezi, és
így támasza egyúttal a magyarságnak is.
Súlyos hiba volna tehát egyes németajkúak előforduló illojalitását általánosítani.
Mindenkor tárgyilagosnak kell lennünk és maradnunk. E tárgyilagosság egyike
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azoknak a magyar tulajdonságoknak, melyek birtokában a Duna-medence 1000 éven
át egyedüli maradandó államalkotó nemzete lettünk.
A németajkú magyar állampolgárokkal szemben az alábbi álláspontokat kell kép
viselnünk:
aa) A hazai németséggel meg kell értetni, hogy — mint más országban, nálunk is
— csak az élhet maradandóan boldogan, aki az állam meggyőződéses hü polgára, aki
készségesen fizeti meg adóját és készségesen tesz eleget katonai kötelezettségének.
E mellett Magyarországon az államhű németek nyelvük használata és külön kultu
rális szervezkedésük folytán semminemű hátrányban nem részesülnek és semmiféle
alárendeltségi érzés nem lehet osztályrészük. Egyéni boldogulásuk útját pedig legin
kább szabad gazdasági megerősödésük biztosítja.
bb) A németekkel saját nyelvükön való érintkezés kívánatos akkor, ha azáltal se
gítségükre lehetünk. Törekedjünk tehát — már saját érdekünkben is — német nyelv
ismeretek elsajátítására. E törekvés nem a gyengeség jele, hanem minden kulturált
nemzet előkelő jellemvonása.
Lojális úri magatartásunk nem lesz hatástalan, ha egyidejűleg magyar öntudattal,
higgadtsággal és természetességgel párosul. Előbb-utóbb ők is át fogják venni a ma
gyar nyelvet, erre készteti majd őket a mindennapi élet szüksége. A magyar nyelv
től való idegenkedést bennük éppen azáltal szüntethetjük meg leghamarabb, ha al
kalmilag saját nyelvükön szólunk hozzájuk.
ce) A fiatal németség nemzetiségi vonatkozású életét minden részletében figyel
nünk kell. E kötelesség a tisztikar nemzetvédelmi hivatásából fakad. A jelen intéz
kedésen túlmenően minden egyéni eljárás és beavatkozás azonban szigorúan tilos.
Amennyiben a németség nyugodt hazai munkáját és a magyar viszonyokba való
beilleszkedését zavarni akaró agitátorokról szerzünk tudomást, ezt rövid úton és
közvetlenül hozzuk tudomására a hadtestparancsnokság nemzetvédelmi előadójának
(II. oszt.), hogy a megfelelő hivatalos eljárás bevezethető legyen.
Általános tudomásul szolgáljon, hogy a törvényellenesen külföldre szökött nem
zetiségi egyének ügye törvényes úton nyer majd elintézést.
V.
1. Amennyiben nemzetiségellenes túlkapások jutnak tisztek tudomására:
a) Ha ezt honvéd-egyén követte el, saját hatáskörben kell megtorolni, vagy az eset
súlyosságához mérten az elintézésre hivatott elöljárónak jelenteni.
A nemzetiség megsértését a testi bántalmazásnál súlyosabb lelki bántalmazásnak
tekintem.
b) Ha nem honvéd-egyén által elkövetett konkrét esetről van szó, rendkívüli nem
zetvédelmi helyzetjelentésben kell ezt (személyek, cselekmény, tanúk, hely, idő stb.
részletes feltüntetésével) ide jelenteni.
2. A rendszeres nemzetvédelmi helyzetjelentésbe kell felvenni a nemzetiségek ré
széről tapasztalt magyarellenes tüneteket avagy veszélyesnek látszó megnyilvánulá
sokat, akár a honvédség kötelékein belül, akár azokon kívül történtek volna meg.
3. A nemzetiségek részéről előforduló esetleges súlyosabb nemzet- és államellenes,
avagy a honvédség tekintélyét érintő konkrét cselekedetekről avagy bűnügyekről —
amennyiben ezek a honvédség kötelékein kívül álló személyek által követtetnenek
el — az illetékes közbiztonsági szerveket azonnal értesíteni kell. Ily értesítések meg
történtét a tartalom lényegi és az értesítés helyi, időbeli és személyi körülményei
nek a felemlítésével ugyancsak a rendszeres nemzetvédelmi helyzetjelentésekbe kell
felvenni.
Jelen intézkedésemet a tiszti parancs elosztója szerint azzal adom ki hogy tartal
máról a tiszti és tiszthelyettesi kart megfelelően és behatóan iskolázni kell.
A tiszti és tiszthelyettesi kar a nemzetiségi kérdést jelen rendeletem elvi alapján
állva vizsgálja, bírálja el és kezelje, szolgálatban és szolgálaton kívül egyaránt.
Egyidejűleg megállapítom, hogy nemzetiségekkel szembeni túlkapások eddig az V.
hadtestet illetően csak szórványos jelenség voltak. Elvárom, hogy a jövőben egyál
talán nem fordulnak majd elő.
Hadtörténelmi

Levéltár, VKF Ein. 1. oszt. 6842/1941.
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4.

Nemzetiségi

kérdés kezelésére

irányelvek.

Vitéz Nagy Vilmos altábornagy, a VII. hadtest parancsnoka
felterjesztése a vezérkar főnökéhez.
Miskolc, 1941. december 13.
Az utóbbi évek országgyarapodásával jelentős nemzetiségi csoportok tértek viszsza a magyar állam fennhatósága alá. Ezzel kapcsolatban a honvédségen belül is ú j 
ból felvetődött a nemzetiségi kérdés. E tekintetben azonban különbség van az 1918
előtti és a mai helyzet között. Míg ugyanis az összeomlás előtti időkben a nemzeti
ségek nagy általánosságban a magyar állami eszme kereteibe belehelyezkedtek és
az időnkint lábrakapó agitáció következtében csak helyenkint voltak kilengések az
államhűség ellen, addig a Trianoni Magyarország gyászos korszakában történelmi
határainkon belül felnevelkedett nemzetiségi ifjúság nagy része féktelen magyar gyű
lölettel van telítve. Ebből kifolyólag a honvédség nehéz, de nagy jelentőségű fel
adata a bevonuló nemzetiségi legénység lelkivilágát gyökeresen átformálni és a ma
gyar állameszme gondolatvilágába beleilleszteni.
A most folyó kiképzési évben nagyszámú nemzetiségi legénység teljesít a VII. had
test alakulatainál is tényleges katonai szolgálatot, amelynek zöme nem saját hadtes
tünk, hanem más hadtestek területéről vonult be. Szükséges tehát, hogy a kisebb
séghez tartozó hadköteles egyénekben a magyar állami öntudatot felébresszük és azt
bennük megerősítsük, hogy ezáltal magyar érzéstől áthatott teljes értékű tagjaivá
váljanak a honvédségnek, illetve a magyar nemzetnek, és hogy képesek legyenek e
folyamatot családtagjaikba és utódaikba is átültetni.
Erkölcsileg erős és ütőképes hadsereg csak az lehet, melyet belső nemzetiségi el
lentétek nem bontanak meg. Jóindulattal és türelemmel párosult nevelésnek nemze
tiségi viszonylatban rendkívüli jelentősége van. Eme átformáló munkának már a le
vente-kiképzés alatt kell megindulnia. A legnagyobb eredmény a fiatal lelkek át
formálása révén érhető el. Tapintatos, rátermett vezetők a levente-kiképzés alatt és
a levente-egyesületi életben e téren a magyarság ügyének nagy szolgálatot tehetnek.
A nemzetiségi kérdés a honvédségen belül gyakorlatilag mindössze a nemzetisé
gekkel való helyes bánásmód kérdése.
A honvédségi szolgálat — sajátos természetéből adódóan — a leghálásabb körül
ményeket nyújtja ahhoz, hogy a magánéletében esetleg minden magyar gondolattól
teljesen elzártan élő, sőt a maga többé-kevésbé egyoldalú, és államalkotói szempont
ból sokszor egészen laikus, nemzetiségi érzületében és elgondolásában tudatos agitációnak is kitett nemzetiségi állampolgár a magyar életet megismerje, és részesévé
legyen az ezer esztendős magyar államgondolat erkölcsi erőkben oly gazdag lelki
világának. A honvédségi szolgálat adta lehetőségeket tehát gyümölcsöztetni kell az
ország nemzetiségeinek a magyar nemzeti értelemben vett nemzeti és állampolgári
nevelése érdekében.
Természetes, hogy a magyar nemzeti öntudatot nemzetiségi legénységgel is ren
delkező csapatok magyar legénységében fokozottan kell emelni. E nemzeti öntudat
ne ismerjen megalkuvást és alapozódjék szilárd jellemekre.
Az ellenséges hírverés a most folyó világháborúban is mindent felhasznál arra,
hogy a már visszatért, vagy az anyaországban lakó nemzetiségek bomlasztó tevé
kenységét a maga céljaira kihasználja.
Az új Európába beilleszkedő Nagy-Magyarország külpolitikai célkitűzései a Szent
István-i állameszme keretén belül csak úgy valósíthatók meg, ha az országban élő
nemzetiségek nem kifelé húznak, hanem az ország gerincét képező magyarsággal
jóakaratúlag építik fel közös hazájukat.
A hazai kisebbséggel meg kell értetni, hogy — mint más országban, nálunk is —
csak az élhet maradandóan boldogan, aki az állam meggyőződéses, hű polgára, aki
készségesen fizeti meg adóját és készségesen tesz eleget katonai kötelezettségének.
A honvédségre, mint a nemzetnevelés legfontosabb tényezőjére hárul az a fontos
hivatás, hogy az ugyanazon fegyverrel küzdő, de más anyanyelvet beszélő bajtárs
lelkiségét a maga képére formálja át. A bevonultak 22 évi megszállás alatt (egy ge— 161 —

neráció) magyar gyűlöletben nevelkedtek fel, a magyarságról csak rosszat hallot
tak. Előttük a magyar nemzetet erőszakos, kegyetlen, a kisebbségeket elnyomó nép
nek állították be.
Ez a feladat nem mindennapi, és eszközei sem lehetnek mindennapiak. Egyéne
kig lemenő, egyéni foglalkozásra van szükség. Ezt a munkát az újoncbevonulástól
kezdve céltudatosan, türelemmel és nagy megértéssel kell kezelni. Erőszak, durva
ság vagy rábeszélés többet árt, mint használ. A bánásmódnak, az érintkezésnek, és a
kölcsönös bizalmon felépült lelki kapcsolatnak kell elvégezni ezt a megtermékenyítő
munkát az idegenajkú legénység lelkében, hogy felébredjen benne a hozzánk való
tartozás vágya. El kell érnünk azt, hogy meggyőződésből akarjanak valódi magya
rokká válni és ne legyenek csak színlelő álmagyarok.
Helyes eljárás mellett az eredmény nem maradhat el. Ezen a téren mind a tisztre,
mind a tiszthelyettesekre és magyar ajkú legénységre fontos feladat hárul.
A tiszt érezze, hogy kivételesen nagy feladatot teljesít, nemzetfontosságú munkát
végez abban, hogy visszavezeti a magyar nemzet egészébe azokat a bajtársakat, aki
ket erőszakkal szakítottak ki onnan. Ehhez feltétlen ismerje az elrománosodás, csehesítés és szerbesítés kérdésének alapfogalmait. E munkáját végezze a tiszt szere
tettel, szívvel-lélekkel, odaadással, igazi katonás, a nehézségektől vissza nem riadó,
meg nem torpanó tevékenységgel.
Nemzetiségekkel rendelkező csapatok tisztjei és tiszthelyettesei a beosztott nem
zetiségek nyelvét („csapatnyelv") legalább szükségképpen ismerjék, majd tökélete
sítésre törekedjenek, és azt a legénységgel szemben megfelelően használják is. (Ok
tatásnál, a kihallgatás megtartásánál, parancskihirdetéskor, a parancsok megmagya
rázásánál, a legénységgel folytatott magánjellegű beszélgetéseik alkalmával stb.)
Azáltal, hogy a nemzetiségi legénységgel saját nyelvén tudunk szólni, megtaláltuk az
első, talán legfontosabb utat az ő megnyeréséhez. Ezért a csapatparancsnokok köves
senek el mindent, hogy minél több tiszt, tiszthelyettes és tisztes tudjon a nemzeti
ségi legénység nyelvén beszélni (jutalmazás, szabadság stb. kedvezmények).
A tiszthelyettes és tisztes közvetlenebb kapcsolatban áll a nemzetiségi legénység
gel és így arra döntő fontosságú hatást gyakorol. A tiszthelyetteseket és tiszteseket
erre a munkára elő kell készíteni és állandóan irányítani.
A magyar legénység a nemzetiségi bajtársakat fogadja testvérként, vezesse őket
át a kezdő nehézségeken és nyújtson segítséget abban, hogy mielőbb hű fiai lehes
senek a magyar birodalomnak. A magyar legénység kettőzött igyekezettel mutasson
példát a magyar férfi mintaképéül szolgáló katonai erényekben.
Az alábbiakban ismertetem, hogy melyek a magyar öntudatra való nevelés esz
közei :
1. Az újoncbevonulásnál a legénységet már a vasútállomáson kell fogadni, ahol
zenekar áll rendelkezésre, akár honvédségi, akár levente-zenekar. A fogadóbizott
ságban feltétlenül legyen a bevonuló legénység nyelvén beszélő tiszt vagy tisztes.
2. Az alosztályhoz való bevonulás után az alosztályparancsnok az újoncokhoz üd
vözlő beszédet intéz. Ebben említést tesz, hogy olyan bajtársak is vonultak be az
alosztályhoz, akik nem tudnak magyarul. Megemlíti az alosztályparancsnok azt is,
hogy a nevek között vannak eltorzított magyar nevek, melyek román, ruszin vagy
szerb hangzásúak, de ezek származása magyar. Itt fontos annak hangsúlyozása, hogy
ezeket mint véreinket fogadjuk, és kövessen el mindenki mindent, hogy ismét ma
gyarokká válhassanak.
Az alosztályparancsnok által mondottakat a tolmács a bevonult legénység anya
nyelvére átfordítja.
3. Nagy fontossággal bír az is, hogy mindenféle vallásfelekezetű újonc saját hite
szerinti istentiszteleten vegyen részt. A görögkeletiek lelki gondozását az I. had
test parancsnoksága állományában lévő görögkeleti tábori lelkész fogja ellátni.
4. Az újonckiképzés első hat hete alatt tábortüzet kell rendezni. Ennek megren
dezésére a cserkészek, leventék felkérhetők. Ezzel a haderőn kívüli alakulatokat is
közelebb hozzuk a haderőhöz. Ahol ilyenek nincsenek, ott a csapat maga rendezze
meg. Ilyen tábortüzekhez a műsort előre el kell készíteni.
5. Minden alkalmat fel kell használni a magyar ének művelésére. A Vitézi Rend
Zrínyi Csoportja ehhez igen értékes szövegrészeket tud rendelkezésre bocsátani. Nem
kell idegenkedni attól sem, — sőt elő kell mozdítani, — ha a legénység saját anya
nyelvén néhány alkalommal (pl. menetek és pihenők alatt) énekel.
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6. Az öntudatra való nevelés során a magyar hazát és annak történelmét a már ki
adott történelmi képanyag felhasználásával meg kell velük ismertetni.
7. A külső, nyílt és suttogó hírverést a nemzetiségi legénységtől el kell zárni. Erre
igen hasznos eszköz a szolgálati időn kívüli önképzés. A kimenők alkalmával is min
den idegenajkú honvédet egy magyar fajú honvéd kalauzoljon, és azzal szoros ba
rátságot tartson fenn.
8. Már intézkedtem arra, hogy a tehetősebb magyar legénység szabadsága alatt
vendégként magával vigye egy-egy idegenajkú nemzetiségi bajtársát. E magyaros
vendégszeretet révén behatóbban megismertetve velük nyelvünket, a magyar nép
jellemét, szokásait és családi körét, megnyerjük bizalmukat a vezető magyar faj
iránt, és ráneveljük őket a magyar haza megbecsülésére és a magyar állameszme
hűséges szolgálatára. Ez az eljárás kitűnő eszköz arra is, hogy a nemzetiségi legény
ség a magyar nyelvet gyorsabban és könnyebben elsajátítsa, valamint arra is, hogy
velük a katonai szolgálatot megkedveltessük.
9. Az olyan rajba stb., melyben nemzetiségi honvédek vannak, be kell osztani
olyan magyar honvédet, aki az illető nyelven legalább is valamit tud beszélni.
10. A tiszt minél gyakrabban, mint bajtárs, érintkezzék a legénységgel, a parancs
noki tekintély teljes fenntartásával. A visszamagyarosítandók családjaival fokozot
tabb mértékben tartson kapcsolatot. Levelezzen, vagy felügyelet mellett leveleztessen a családdal.
Soha ne menjen el a parancsnok az alárendeltjei mellett anélkül, hogy egy-két
kérdést ne intézne hozzájuk. Pihenőknél el kell velük beszélgetni családi viszonya
ikról, ügyes-bajos dolgaikról, vagy polgári foglalkozásukat érintő tárgykörről. Ezzel
az ember bátorodik, beszélő és előadó képessége nő, mert olyanról van szó, amit tud.
Ha ezeket megtesszük, érezni fogja minden ember, hogy az elöljáró nemcsak a szol
gálattal kapcsolatban, hanem egyébként is törődik vele, s akkor kitárja előtte lelkét.
11. Tiszteknek és tiszthelyetteseknek szolgálaton kívül és magánéletükben a nem
zetiségi kérdéssel kapcsolatos minden vitát, összeszólalkozást, véleménynyilvánítást
stb. a lehetőség szerint kerülniök kell. Különösen óvakodniok kell attól, hogy ma
gán meggyőződésüket — bármennyire kifogástalan legyen is az — magyar szempont
ból olyan módon nyilvánítsák, hogy az a honvédségben uralkodó hivatalos állás
pont látszatával bírjon, és így illetéktelenek részéről a magyarsággal szemben pro
paganda céljaira felhasználható legyen.
Nemzetiségi vonatkozásban általában ne legyünk igazságtalanul részrehajlók.
A nemzetiségi kérdés ma az általános világpolitikai helyzetre való tekintettel
gyakran egészen indokolatlan, pillanatnyi benyomások alatt álló és átmeneti jellegű
érzelmi fellángolásokban nyilvánul. A helyzet megszilárdulására azonban ismét a
rendes mederbe fog terelődni és ma még tapasztalható minden túlzó jellegét el fog
ja veszíteni.
A magyar nemzeti gondolat teljes megvalósulásánál tehát még türelemre van szük
ség. E türelem a legnagyobb erősségünk. A magyar jövőt jelenben csak ezzel szol
gálhatjuk. Ez a türelmi álláspontunk azonban nem jelenti a magyar nemzeti érzü
let csorbítását vagy feladását.
12. Dicsérettel, serkentéssel, jutalmazással nem kell fukarkodni.
13. Minden magyar honvédnek felügyeletére kell bízni egy idegen ajkú bajtársat.
Ennek többek között az is a feladata, hogy a gondjára bízott vasár- és ünnepnap dél
utánján csak jó, értékes magyar társaságba kerüljön.
14. Vezényléseknél törekedni kell arra, hogy magyar legénységgel idegen ajkú is
beosztást nyerjen és ezáltal hazánk más városait és szokásait is megismerhesse.
15. A nemzetiségi legénység bántalmazását (mint a más legénységét is) az alosztály
parancsnok könyörtelen szigorral törje le. Gyáva az, aki szolgálati hatalmával viszszaélve, megüti valamelyik katonáját! Az ilyen elöljárót, vagy feljebbvalót hadbí
róság elé kell állítani. Bántalmazási esetek mérhetetlen károkat okoznak.
16. Amennyiben nemzetiségellenes túlkapások jutnak tisztek tudomására:
a) Ha ezt honvéd egyén követte el, saját hatáskörben kell megtorolni, vagy az ese
tet súlyosságához mérten az elintézésre hivatott elöljárónak kell jelenteni.
b) Ha nem honvéd egyén által követett esetről van szó, rendkívüli nemzetvédel
mi helyzetjelentésben kell ezt (személyek, cselekmények, tanúk, hely, idő stb.) rész
letek feltüntetésével ide jelenteni.
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A rendszeres nemzetvédelmi helyzetjelentésbe kell felvenni a nemzetiségek részé
ről tapasztalt magyarellenes tüneteket, avagy veszélyesnek látszó megnyilvánuláso
kat, akár a honvédség kötelékein belül, akár azokon kívül történtek volna azok meg.
A nemzetiségek részéről előforduló esetleges súlyosabb nemzet- és államellenes,
avagy a honvédség tekintélyét érintő konkrét cselekedetekről, bűnügyekről, — amenynyiben ezeket a honvédség kötelékein kívül álló személyek követnék el, — az ille
tékes közbiztonsági szerveket azonnal értesíteni kell. Ilyen értesítések megtörténtét,
a tartalom lényegét és az értesítés helyi, időbeli és személyi körülményeinek a fel
említésével ugyancsak a rendszeres nemzetvédelmi helyzetjelentésekbe kell felven
ni.
17. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban mindent felsorolni lehetetlen. A kiképzést vég
rehajtó tisztek kezében van az utolsó alkalom, amikor még helyes irányba tudják te
relni idegen nemzetiségi testvéreinket. A beléjük nevelt hibákat és hiányosságokat
az iskola részben pótolhatja. A rossz iskolai nevelésen a levente-kiképzés és a ka
tonai nevelés tud még csiszolni. Az elhibázott katonai nevelésen már nem javíthat
és nem segíthet semmi. Gondoljon minden tiszt arra, hogy aki üres szívvel szerel le
és tér vissza a polgári életbe, az a nemzet szempontjából már elveszett.
18. Hasonlóképpen a levente-kiképzés irányító és vezető szervei mindenütt nagy
gonddal kezeljék a nemzetiségi kérdést. A fáradságot nem ismerő nevelő munka, a
magyar történelem dicső, hősies példái, a magyar anyaföldhöz való ragaszkodás,
mely mindig eggyé forrasztotta a magyar föld lakóit, múlhatatlan eredményt fog
hozni.
A VII. hadtest területén tömegével lakó idegen nemzetiség nincs. A visszacsatolt
községekben szórványosan elhelyezkedő nemzetiségek (szlovák) a visszacsatolás má
morában felszabadult magyarság örömujjongásának hatása alatt van. A magyarföld
és annak magyarjaiból áradó erő mindjobban érezteti hatását. A magyar megbecsü
li a mellette élő dolgos kezet, és nemzeti öntudatát nem sérti. A fiatal lelkek kitö
résének levezetésére mindazonáltal résen kell lennie a leventeparancsnoknak. Félt
ve őrködjön beosztottjai között és résen legyen, ha a nemzetiségi kérdés szőnyegre
kerül. Erélyes fellépés esetén is kerülni kell az olyan kijelentéseket és bírálatokat,
melyek az illető kisebbségi népcsoporthoz tartozó leventék önérzetét sérti.
Minden leventeparancsnok legyen tisztában ama jogokkal, melyeket a kormányzat
a nemzetiségeknek nyújt, hogy jogaiknak csorbítatlanságát biztosítsa.
A járási leventeparancsnokságok a nemzetiségekre vonatkozó, és a Honvédelmi
Miniszter Ür által kiadott rendeleteket beosztott helyi leventeparancsnokaikkal újó
lag iskolázzák.
19. Fentieket az összes parancsnokok az alárendelt és csapatvezetésre hivatott tisz
tekkel, tiszthelyettesekkel, tisztesekkel behatóan ismertessék.
Hadtörténelmi

Levéltár, VKF Ein. 1. oszt. 6941/1941.
5.
A nemzetiségi

kérdés helyes

kezelése

Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes
vezérkari főnöki tiszti parancsa
Budapest, 1943. december 21.
A magyar királyi Miniszterelnök Űrnak a magyarországi nemzetiségekkel szemben
követendő eljárásra vonatkozó bizalmas rendeletét kihirdetés és foganatosításra má
solatban mellékelten kiadom.
E bizalmas rendeletben foglalt irányelvek legszigorúbb betartását a honvédség
minden tagjától megkövetelem, az attól való minden tudomásomra jutó eltérést meg
fogok torolni.
A Magyarországon élő nemzetiségek tagjai — nemzetiségükre való tekintet nél
kül — a magyar államnak mindenben teljesen egyenjogú polgárai, részükre minden
körülmények között biztosítani kell az egyenlő elbánást az élet minden viszonylatá
ban.
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A nemzetiségi kérdés mikénti kezelésének eldöntése a honvédség egyetlen tagjá
nak sem feladata, hanem a törvényhozásé és a kormányzaté. Az ezek által meghatá
rozott politikához tehát a honvédség minden tagja felelősségének teljes tudatában
alkalmazkodni köteles.
Nyomatékosan felhívom valamennyi parancsnok figyelmét arra, hogy e tekintet
ben alárendeltjeik magatartásáért is felelősek.
Tiszthelyetteseiket és altisztjeiket e parancsom lényegéről behatóan oktassák ki.
Ne tűrjék el, hogy különösen a fiatalabb tisztikar, tiszthelyettesek és altisztek dur
ván és lealázóan bánjanak valakivel csak azért, mert az román, ruszin stb. E tekin
tetben őket állandóan ellenőrizzék, s minden túlkapást azonnal a legszigorúbban
toroljanak meg.
E parancsomat, mellékletével együtt, minden nagyobb mérvű állományváltozás
kor, de legalább negyedévenként egyszer a tisztikarnak ki kell hirdetni.

5M
A nemzetiségekkel

szemben követendő

eljárás

Kállay Miklós miniszterelnök bizalmas rendelete
Keltezés nélkül
Az 1940. évi bécsi döntés a román impérium alatt volt területnek egy részét viszszahozta Magyarországhoz, és ezzel circa 1.050.000 román nemzetiségű lakos jutott
újból magyar impérium alá, viszont továbbra is román impérium alatt maradt cca
300.000—450.000 magyar. A magyarság a román impérium 20 éve alatt rettentő szen
vedéseken ment át, szellemi és gazdasági, kulturális intézményeiben és erőforrásai
ban rendkívüli módon meggyöngíttetett. Elemi nemzeti kötelesség tehát minden, de
mindent megtenni a magyarság megerősítése érdekében. Szüntelenül, meg nem ál
lóan munkálni kell a magyarság szellemi, gazdasági, erkölcsi megerősítését, azoknak
a hátrányoknak a megszüntetését, amelyeket a magyarságnak el kellett szenvednie.
Ennek a munkásságnak azonban semmi körülmények között nem szabad úgy történ
nie, hogy ebből a nemzetiségekhez tartozók magukra nézve sérelmet, hátraállítást lát
hassanak.
A legnagyobb figyelemmel kell lenni erre a szempontra, mert ettől az elvtől való
legkisebb elhajlást délerdélyi magyar testvéreink sokszorosan megfizetik.
De függetlenül ettől a most említett, a jelen pillanatban igen fontos, de történel
mileg mégis átmeneti jellegű szemponttól, Magyarország lakosságának jelenlegi és
jövőbeli arculata nem megkívánja, de megköveteli, hogy Magyarország, annak min
den rendű és rangú közfunkcionáriusa, minden lakója a nemzetiségi kérdésben meg
maradjon az ezeréves elvi alapon.
És ez az, hogy igyekeztünk és igyekezzünk minden erőnkből a magyar államot (a
magyarság és nemzetiségek közös államát) erősíteni, ugyancsak erősíteni a honala
pító és azt elsősorban fenntartó magyarságot, de ugyanakkor kielégítettük és kielé
gítjük a magunk jószántából, szeretettel, a jogos nemzeti kívánságokat. Igyekeztünk
és igyekezzünk mindent megtenni a magyar államépület erőssége és biztonsága te
kintetében is. Ez mindenek felett álló elsőrangú feladat! De ugyanakkor a szerető
gondos apa, az erejét érző, de azzal soha vissza nem élő apa atyai érzésével igye
keztünk és igyekezzünk velünk együtt élő nemzetiségekhez tartozók számára bizto
sítani :
a teljes jogi és tényleges egyenlőséget, tehát az egyenlő elbánást az élet minden
viszonylatában,
a nemzetiségi nyelv szabad használatát magánéletben, a hitéletben, és az előírá
sok szerint hatóságokkal és hivatalokkal való érintkezésben.
Ugyancsak szeretettel segítettük és segítjük őket abban, hogy a szellemi és gaz
dasági kultúra terén szabadon fejlesszék erőiket. Tehát megengedtük és megenged
jük, és ebben nem látunk államellenes cselekményt, hogy az érvényes szabályok
előírásai szerint és keretei között gazdasági, szociális, kulturális egyesületeket, in
tézményeket alakítsanak és tartsanak fenn, és ezekben az állam hivatalos nyelve
jogainak természetes respektálása mellett saját nyelvüket használják.
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Magától értetődően mindezt az egységes magyar állam keretében adjuk meg és
biztosítjuk, tehát semmiféle nemzetiségi partikularizmusnak, közjogi szeparatizmus
nak helye nem lehet, ilyent törvényeink nem engednek meg. Amint hogy magától ér
tetődik, hogy a megfelelő humánus, szeretetteljes bánásmód, megértés a jogszabá
lyokban biztosított nemzetiségi kívánságokkal szemben nem azt jelentik, hogy a ha
tóságok, hivatalok ölbetett kézzel nézzék egyes román elemeknek államellenes ma
gatartását, vagy cselekvését. Nem. Ezeket a legteljesebb éberséggel kell figyelni, és
a szükséges rendszabályok azonnali és hatékony alkalmazása érdekében közrehat
ni. Csak egyet nem szabad e tekintetben: nem szabad egyes esetekből felületesen ál
talánosítani.
Mindezekből, — nem ismételvén meg a magyarság megerősítésére, a magyar állam
egységére és biztonságára vonatkozó igen-igen fontos szempontokat, — az követke
zik, hogy
a magyar állam funkcionáriusának minden tettében, cselekményében, hivatalban
és hivatalon kívüli magatartásával manifesztálni kell a magyarság államalkotó és ál
lamfenntartó erényeit. Tehát a jogszabályok szigorú és pártatlan betartását.
Előtte mindenki a magyar állam polgára, akit nemzetiségére való tekintet nélkül
egyenlő elbánásban kell részesíteni, és akinek minden viszonylatban éreznie kell,
hogy nem olyan államban él, mint voltak az ún. utódállamok, amelyekben különbö
ző osztályú állampolgárok voltak.
Szeretetet, segítőkészséget, segítő akaratot kell éreznie a nemzetiségi állampolgár
nak, mikor magyar állami hatósági, hivatali közeggel van dolga. Éreznie kell a nem
zetiséghez tartozónak, hogy ő egy magasabb szintű, ősi politikai kultúrájú államnak
a polgára, aki nem rideg elutasítást, nem közönyt, hanem támogatást, a legteljesebb
jóakaratot talál és kap a magyar állam funkcionáriusától.
A magyar kormány teljesen tisztában van azzal, hogy az elmúlt húsz év milyen
rombolást vitt végbe a román nemzetiséghez tartozókban a magyar államisághoz
való érzések tekintetében.
De rá kell mutatni elsősorban arra, hogy a nép nagy tömegét ez a rombolás nem
tudta áthatni, aztán nem szabad feledni, hogy elsősorban a magyar állam közegein
múlik, hogy a titokban bujtogató román intelligencia, vagy félintelligencia kezéből,
annak ellenséges hatása alól kirántsa, kiragadja, és a magyar állameszméhez kap
csolja a román népet.
A magyar közfunkcionáriusoknak érezniök kell, hogy missziós és történelmi je
lentőségű feladat hárul most reájuk. Keserves, tövises, rengeteg türelmet, sokszor
jogos ellenérzések lefojtását kívánó feladat és munka ez. De éppen azzal mutatkozhatik és kell is megmutatkoznia vezetői képességüknek, hogy felül tudunk emelked
ni, ki tudjuk magunkat emelni a sokszor talán jogos visszavágás csábításától, nem
akadunk fel kicsiségeken, nem feledjük, hogy az előttünk álló román nemzetiségű
magyar állampolgár egyénileg nem tehet arról, ami történt a magyarsággal az el
múlt húsz év alatt. Belátjuk és megértjük azt is, hogy a hozzánk visszakerült román
nép lelki átállása sok esetben nem megy máról holnapra. És mert ezt belátjuk és
megértjük, leszünk politikailag nagykorúak, leszünk európaiak, leszünk igazán ma
gyarok, leszünk a történelmi Magyarország megvalósítói és megtartói.
Elképzelhető egy nemzetiségek nélküli Magyarország is: a trianoni Magyarország
hoz hasonló hatodrendű kis államocska, más államok bábja, játékszere.
Amelyik tisztviselő netalántán cselekvésével, magatartásával feledi, hogy Magyar
országon nemzetiségek vannak és lesznek, és feledi, hogy ahhoz, hogy a nemzetisé
gekkel bíró magyar állam lehetőleg nyugodt, zavarok és zökkenőmentes életet élhes
sen, ahhoz elkerülhetetlenül szükséges, hogy a nemzetiségekhez tartozók az ő jogi
lag biztosított jogaikkal élhessenek, itt magukat jól érezzék, önkéntelenül a kismagyar gondolatnak, az önmagát kicsiny területre szorító, tehát a magyarságot biztos
nemzeti halálra ítélő gondolatnak a munkálója. Ilyent meg nem tűrünk.
Emberséges, szeretetteljes bánásmódot követelünk meg minden tisztviselőtől. Még
az olyan nemzetiségűvel szemben is, aki lelkében nincsen velünk. Mert a lelki viszszafordításnak is a szeretet, a jó bánásmód a nyitja. Annak felismertetése, hogy Ma
gyarországon olyan államban él a nemzetiséghez tartozó, amelyben gondosan vi
gyáznak arra, hogy az állam egysége csorbát ne szenvedjen, ihogy abban az államot
szétfeszítő erők, irredentizmus ne érvényesülhessen, amely államban azonban ezen
korlátok között megkapja nemzetiségének tiszteletben tartását, nemzetiségi mivol-
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tának teljes kiélhetését, szeretetteljes, humánus, egyenlő bánásmód, és tiszta közéleti
erkölcs keretében és alapján.
Az állam minden funkcionáriusának meg kell értenie, hogy az a román, aki az
alkotmányunkban biztosított jogaival él, vagy élni kíván, ilyen irányban a hatósá
gokhoz fordul, a legtermészetesebb jogait gyakorolja, és ebben nem hogy nem sza
bad őt gátolni, de segíteni kell őt.
A háború, a háborús rendszabályok sok kényelmetlenséget, sokszor nagy áldozatot
kívánnak az állampolgároktól, egyes esetekben a legnagyobb áldozatokat, az embe
ri életet.
E viszonylatokban egészen különlegesen kell éreztetni az állam minden polgárával,
így tehát a nemzetiségiekkel is, hogy egy nagy testvéri közösség érdekében kell
meghozni az áldozatokat. És testvéri szívvel kell segítségül jönni, amikor a könnyek
letörléséről, az áldozatok elviselésének megkönnyítéséről, özvegyek és árvák, had
bavonultak segélyre szoruló, istápolást igénylő ittmaradottjainak megsegítéséről van
szó.
A kormányzat könyörtelenül sújtana le azokra, akiket e vonatkozásban a legcse
kélyebb mulasztás terhelne. Ha van munkaterület, amelyen 100%-ig meg kell mu
tatnia a magyar tisztviselőnek, hogy ő a közt szolgálja, ez a munkaterület az.
A tisztviselők eddig is használták a román ügyfelekkel való érintkezésben azok
anyanyelvét. Ezt a gyakorlatot a jövőben is a legteljesebb mértékben meg kell tar
tani.
Társadalmilag is igyekezni kell kapcsolatokat teremteni a románsággal, közülük
elsősorban azokkal, akik megértést mutatnak a magyar állameszme iránt. Minden
módon arra kell törekedni, hogy eltűnjék az a kínai fal. amely ma az erdélyi része
ken sokhelyt elválasztja a magyarságot a románságtól. E területen is meg kell mu
tatnia a magyar tisztviselőnek, hogy átérzi történelmi jelentőségű feladatát és sze
repét.
A legteljesebb fegyelmezettséget követeljük. A nemzetiségi politikánk, a nemzeti
ségi kérdés miként való kezelésének eldöntése nem a tisztviselő dolga, hanem a tör
vényhozásé, és a felelős, a történelmi felelősséggel is tartozó kormányzaté. E részben
sem tűrhetjük meg a legcsekélyebb elhajlást sem attól, amit jogszabályaink tartal
maznak, és amit a minden viszonylatot ismerő kormányzat előír.
összefoglalóan: ne feledjék a köztisztviselők, hogy a magyar állam történeti ál
lamiságának fenntartása magasabb politikai erényeket követel meg, mint amilye
neket manifesztáltak húsz év alatt, és manifesztálnak most is Délerdélyben. Ezzel
a magatartással csak elveszíteni lehet azt, amit a történelem vak szerencséje vala
kinek juttat, megtartani nem. Minket pedig ezer év kötelez, Isten elrendelésével ter
mészeti és gazdasági erők segítenek ahhoz, hogy óvó, vigyázó, ha kell keményen de
igazságosan sújtó kézzel, szenvedélyektől mentes józan, reális ésszel, és igazi huma
nitást nyújtó szeretettel, a szülő gondosságával tartsuk meg a magyarság és a vele
együtt élő nemzetiségek testvéri közösségét, a magyar államiságot, a fentebb ismer
tetett elvek, lényegében a suum cuique elv, igazságos és teljes érvényesítésével.
Hadtörténelmi

Levéltár, VKF Ein. 4. oszt. 525/1943.
6.
A nemzetiségi

kérdésben követendő

irányelvek

Vitéz Vörös János vezérezredes vezérkari főnöki tiszti parancsa
Budapest, 1944. május 22,
1943. év december hó 21-én kelt 55.205/Eln. 4. vkf. — 1943. számú, a nemzetiségi kér
dés helyes kezelése tárgyában kiadott tiszti parancsomban szabályoztam a honvéd
ségi szervek és egyes honvéd egyének részéről követendő magatartást a magyaror
szági nemzetiségekkel szemben. E parancskiadás óta olyan jelenségek jutottak tu
domásomra, melyből arra következtetek, hogy e parancsomat egyesek kellőképpen
nem szívlelték meg, s az elöljárók egy része sem gyakorolta e tekintetben az általam
elrendelt folyamatos és állandó ellenőrzést.
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Magyarország a jelenlegi háborúban Németország oldalán élet-halál harcát vív
ja. Ez a harc minden erőknek összefogását és a győzelem elérésére való bevetését
teszi szükségessé. Az erők összefogása azonban csak úgy biztosítható, ha a nemzet
minden rétege, tehát úgy a magyar, mint a nemzetiségek teljes egyetértésben nyúj
tanak kezet egymásnak. Ennek előfeltétele, hogy a nemzetiségi kérdésben végre nyu
galmi állapotot teremtsünk. Ennek megteremtése parancsoló honvédelmi érdek is,
mert hiszen ha közelebbről vizsgáljuk Magyarország lakosságának népi arculatát,
magától adódik annak felismerése, hogy ilyen nyugalmi helyzet teremtése egyik
igen fontos biztosítéka katonai erőfeszítéseink maradéktalan sikerének.
A kívánt nyugalmi helyzet megteremtése elsősorban az államvezetés feladata. Ezt
a feladatot a nemzet vezetői vállalták és el is fogják végezni. Azonban a magyaror
szági nemzetiségi viszonyok figyelembevételével az államvezetés által kialakított
nemzetiségi politika nem érheti el célját, ha az csak a legfőbb kormányzati körök
ben érvényesül, és nem hat le egészen az alsófokú állami és katonai szervekig. Nem
tűrhető el az, hogy mindenki — saját egyéni — az összes számba veendő viszonyok
nem kellő ismeretén alapuló felfogását érvényesítse a nemzetiségi kérdésben.
A nemzetiségi kérdésnek helyes kezelése terén különösen súlyos feladat hárul a
honvédségre. A honvédség az a testület, melynek kezén keresztül megy az ország
férfilakosságának magyar és nemzetiségi rétege egyaránt. Ezeknek katonai kikép
zése, nemzeti szempontból való átgyúrása a mi feladatunk. Az itt végzett munka a
nemzetiségi eredetű legénységnél felmérhetetlen haszonnal járhat, de a legkisebb
tévedés már a legalsó közegek részéről is helyrehozhatatlan károkat eredményez
het. Elmúlt az ideje annak, hogy a nemzeti célok veszélyes kockáztatása nélkül már
az alosztálynál nemzetiségi hovatartozásának megfelelően, becsmérlő szavak kísére
tében fogadjuk, oktassuk, vagy fenyítsük a legénységet. Ez a szűk látókörű, nyers,
és mélyen sértő, helytelen formában megnyilvánuló sovinizmus a múltban sem volt
iskolapéldája a magyar honvédség kiképzői és nevelési rendszerének, de különösen
nem lehet az ma, és a jövőben.
Tudatában vagyok annak, hogy nehéz út az, amelyet járnunk kell. Különösen ne
héz akkor, ha idegenben élő magyar testvéreink sorsa áll előttünk. Mégis vállalnunk
kell ezt a feladatot, mert csak ezen az úton tudjuk magát a magyarságot megerősí
teni. Az évszázados küzdelem a nemzetiségekkel a magyarság lassú felmorzsolódá
sához vezet. Nekünk minden erőnkkel a magyarság megerősítésére kell törekednünk,
hogy képes legyen a megnehezült nemzetiségi problémát helyesen megoldani, veze
tőszerepét és súlyát megtartani. A magyarság vezetőszerepe a magyar államban egy
úttal megértést jelent a nemzetiségi törekvésekkel szemben, természetesen addig a
határig, amíg a törekvések nem érintik, nem veszélyeztetik a magyar állam szerke
zeti biztonságát, egységét és erősségét. Hogy ez a megértés létrejöjjön, ahhoz egyrészt
gyökeres változást kell létrehoznunk a magyar nemzeti társadalomnak a nemzetiségi
kérdésről vallott felfogásában, másrészt fel kell ébreszteni, meg kell erősíteni nem
zetiségeinkben a magyar állam, a magyar haza iránt való ragaszkodás érzését.
Tudom, rendkívül nehéz, tövises feladat ez. Csak a kicsinyességeken fenn nem
akadó, messzebbnéző látókörrel és e szerint való cselekvéssel és magatartással lehet
eredményre jutni ebben a kérdésben. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a terület
gyarapodással visszatért nemzetiségeink nagyobb része az idegen uralom alatt töl
tött 20 esztendő alatt céltudatosan ellenünk irányított ellenséges propagandának ha
tása alá került, és ebből nem lehet ezeket a tömegeket máról-holnapra kiszabadítani.
Lássuk világosan magunk előtt a fennforgó nehézségeket és bajokat, legyünk elké
szülve arra, hogy sok helyen a magyar állammal szemben megnyilvánuló közömbös,
nem egyszer ellenséges magatartással találkozunk. És mégis törekedjünk minden
erőnkkel és minden rendelkezésünkre álló eszközzel a kitűzött cél elérésére. Neve
lésre és erélyes, de szeretetteljes és megértő vezetésre van szükség, amelynek mun
kánkban nemcsak egyszer és másszor, hanem mindenkor és mindenütt meg kell nyil
vánulnia. Ennek a feladatnak oroszlánrésze a kiképzéssel foglalkozó csapattiszti kar
ra és tiszthelyettesi karra hárul.
A tényleges szolgálatot teljesítő nemzetiségi honvéd semmiféle intézkedésből, be
osztásból, rendszabályból ne érezze ki, hogy ő nem magyar eredetű. A cél éppen az
legyen, hogy feloldódjanak a nyelvi és nemzetiségi különbségek. Ehhez szükséges,
hogy már az alosztálynál mellőzzünk úgy az elhelyezéseknél, mint a kiképzésnél
minden, a nemzetiségi különbségeken alapuló szétválasztást. De meg kell követel— 168 —

ni a magyar fajú honvédtól is, hogy egyenrangú katonabajtársként tekintse és kezel
je a nemzetiségi eredetű honvédet.
Azonban ez a megértő, messzebb tekintő magatartás és cselekvés távolról sem je
lenti azt, hogy az elöljárók ne figyeljék a legnagyobb éberséggel a magyarsággal
szemben esetleg jelentkező ellenséges érzelmű törekvéseket, és ne sújtsanak le pél
dát adóan az állammal, a nemzettel szemben vétkes, bűnbeesett honvédre. Az e te
kintetben való eljárásnak a legteljesebb pártatlansággal és objektivitással kell le
folyni, óvakodni kell a kérdésnek esetleges summáris kezelésétől. Nem lehet célunk,
hogy nemzetiségi mártírokat teremtsünk!
Külön hívom fel a figyelmet nemzetiségeink közül a hazai német népcsoport tag
jaira. Hazai németségünk külön fejezetet alkot a magyar nemzetiségi kérdésben. Nem
szabad elfelejteni és meg kell érteni, hogy egy világtörténelmi jelentőségű német né
pi átalakulás történt. Ez nem maradhatott hatás nélkül a magyarországi németség
re sem. Ezt szem előtt tartva kezeljük türelemmel és megértéssel a hazai németség
nemzetiségi kérdéseit.
Megengedhetetlennek tartom, hogy a kölcsönös szerződések, az adott lehetőségek
és a viszonyok helyes ismeretének hiányában, egyes elvakult alsó parancsnokok ré
széről csak azért ér durva sértés egyes, a hazai németséghez tartozó személyeket,
mert azok az SS-hez önként jelentkeztek. Az ilyen provokálás egyrészt az államve
zetés cselekedeteinek önkényes bírálása, másrészt a magyar—német baráti viszony
felelőtlen semmibevevése.
Ne felejtse el senki az ilyen és hasonló megnyilvánulások elbírálásánál, hogy a
magyar—német barátság sorsközösségünk alapján sarkköve, alapja a magyar politi
kának. Ennek a sorsközösségnek tudata hassa át kint a harcmezőn együtt harcoló
katonáinkat, és ez kapcsolja szoros nemzeti egységbe a magyarságot a hazai német
séggel. Ehhez az első, a kezdő lépést nekünk kell megtenni, ez folyik vezetői hiva
tásunkból is.
Az így körvonalazott irányelveimet a nemzetiségekkel szembeni bánásmód tekin
tetében a honvédség minden egyes tagja szolgálati állásának megfelelő mértékben
ismerje, és elvárom, hogy azt ki-ki saját hatáskörében megfelelő formában érvénye
sítse, és annak megtartását szigorúan ellenőrizze.
Hadtörténelmi

Levéltár,

VKF Hadműveleti

Csoportfőnökség

409/1944.

7.
A román nemzetiséggel

szemben tanúsítandó

magatartás

Lakatos Géza vezérezredes, miniszterelnök felhívása a főispánokhoz
Budapest, 1944. szeptember 23.
Ma, amidőn az ellenség az ország határain, sőt egyes helyeken az ország területén
áll, s ez a körülmény a veszélyeztetett vidékek lakosságát érthető izgalomban tartja,
a magyar vezetők fokozott kötelessége, hogy a rend, és az állam polgárai közötti bé
kesség fenntartását minden eszközzel biztosítsák. A rend és nyugalom fenntartása
különösen fontos oly helyeken, ahol a magyarság a nemzetiségekkel vegyítve él, s
ahol az események következtében a magyarság esetleg oly cselekedetekre ragadtat
ja magát, amelyeknek nemcsak a helyi, hanem az összmagyarságra nézve igen ká
ros következményei lehetnek.
A magyar közigazgatás vezetőinek ennélfogva a mai nehéz időkben fokozott gond
dal kell a lelkek nyugalmának fenntartására s mindennemű kilengés megakadályo
zására törekedniök. Elsősorban áll ez a románok által lakott területekre, nemcsak
azért, mert a háborús helyzet lelki kihatásai e területek lakosságát tartják a legna
gyobb izgalomban, hanem azért is, mert tapasztalataink szerint a románság ellen
elkövetett legkisebb kilengés is már rosszakaratúan felnagyítva és eltorzítva került
a még román uralom alatt álló területekre, és következésképpen tartani lehet attól,
hogy ott, ahol a magyar fegyveres erőnek nem áll módjában a magyar lakosságot
védelemben részesíteni, a túlzott hírek hatása alatt a magyarság ellen a kegyetlen-
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ségek oly sorozata indulhat meg, amely 1848—49 kegyetlenkedéseinek megismétlő
dését jelenthetné.
Ezért a hatóságoknak a magyar lakosság széles rétegeivel meg kell értetniök, hogy
a román anyanyelvű lakossággal még akkor is emberségesen kell bánniok, ha ro
mánjaink fajtestvérei be is törtek hazánk földjére és Magyarországot hátba támad
ták. Meg kell értetni a magyarsággal, hogy ma, amikor a szovjet veszedelem nemze
tiségi különbség nélkül veszélyezteti mindenki hitét, életét és vagyonát, fontos ma
gyar érdek is fűződik ahhoz, hogy egyes vidékek román és magyar lakossága éppen
ezekben a válságos időkben megtalálja a békés együttélés lehetőségét, amely termé
szetszerűleg lehetetlenné válik, mihelyt a románság részünkről ellenséges érzületet
sőt igazságtalan bántalmat tapasztal.
A fenti szempontok természetesen nem alkalmazhatók oly esetekben, amidőn a
nemzetiségek részéről államellenes törekvések vagy cselekmények tapasztalhatók. Az
ily törekvésekkel és cselekményekkel szemben minden esetben a törvény teljes szi
gorával kell szembeszáll nunk.
Szükségesnek tartom még megjegyezni, hogy amennyiben egyes román személyek
kel szemben a hadviselés érdekeinek megfelelő közigazgatási kényszerintézkedése
ket kellene foganatosítani, a magyar közigazgatás összes szerveivel meg kell értet
nünk, hogy ilyen intézkedéseket csak valóban alapos okból és elkerülhetetlen ese
tekben foganatosítsanak, s akkor is a magyar lovagiasság szellemének megfelelő
en, emberségesen és kímélettel. A magyar közigazgatás szerveinek mindig szem előtt
kell tartaniok, hogy a román anyanyelvű magyar állampolgárok nem tehetők fele
lőssé a határainkon túl történő, illetve a román állam által felidézett eseményekért,
és hogy ha a történteket román részről itt esetleg még titkolt örömmel is fogadnák,
magyar részről minden bosszúérzést vissza kell tartson az a meggondolás, hogy a
Dél-Erdélyben sínylődő védtelen magyar véreink amúgyis annyi szenvedéstől terhes
sorsát ne súlyosbítsuk.
Fentiekre való tekintettel a legnagyobb nyomatékkal kérem Méltóságodat, szí
veskedjék gondoskodni arról, hogy hatóságaink fenti szellemben járjanak el, és hogy
minden ezzel a szellemmel ellenkező magatartás megtoroltassék.
Magyar Országos Levéltár,

Miniszterelnökség

Nemzetiségi

Osztálya O. 26347,1944.

8.
Nemzetiségi

kisebbségek

kezelése

Láday István belügyi államtitkár
valamennyi meg nem szállt vármegye főispánjához
1944. november 27.
Megdöbbenéssel tapasztalom, hogy a közigazgatási, de különösen a közrendészeti
hatóságok és szervek a nemzetiségi kisebbségeket még mindig a kisebbségeink érzé
kenységét bántó és lealázó módon kezelik. Ezt a hungarista állam tisztségviselőihez,
tisztviselőihez és közegeihez nem méltó, a múltból reánk szakadt csökevényt azon
nal be kell szüntetni. A mai korelv szemlélete szerint élő és a hungarista felfogást
magukénak valló idegen ajkú árja testvéreink ügyeit teljesen azonosan kell saját
magyar fajtánkéval kezelni. Ott, ahol e magasabb szempontokat meg nem értő ha
nyagsággal, vagy éppenséggel kisebbségeink ügyes-bajos dolgait nemzetisége miatti
elnyomási szándékkal találkoznék, a legszigorúbb megtorlás eszközével fogom a he
lyes útra ráterelni. A vezetőket felelőssé teszem, hogy alárendeltjeiket ezekre a szem
pontokra befolyásolják, őket ellenőrizzék és vezessék.
\
Štátny Archiv v Nitre. Komárom vármegyei
bizalmas iratok. 227/1944.

főispáni
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SZEMLE
ROBERT BARTLETT—ANGUS MACKAY
(SZERK.)

MEDIEVAL FRONTIER SOCIETIES
(Clarendon Or., Oxford, 1989. 368 o.)

A kötet tanulmányai eredetileg egy
azonos című, Edinburghban tartott kon
ferencián hangzottak el 1987 szeptem
berében. Mind a konferencia szervező
inek, mind a kötet szerkesztőinek meg
győződése szerint a — bármiféle poli
tikai, kulturális — határon való elhe
lyezkedés, a „frontier society"-lét közös
problémákat vet fel, közelálló jellegze
tességeket mutat egymástól oly távoli
társadalmak életében is, mint az an
gol—ír, angol—skót, arab—kasztiliai,
német—cseh, német—lengyel. Legyőzve
a téma csábítását elméleti vitákra és
fejtegetésekre, a szerzők empirikus,
adatgazdag esettanulmányokkal moz
dítják el a nemzetközi téma kutatását.
Ebben a szándékukban már elöljáróban
is üdvözölhetjük őket! E folyóirat h a 
sábjaira nem csak azért kívánkozik ez
az ismertetés, mert a magyar történe
lem is szolgálhatna bőségesen tapasz
talatokkal — sokkal inkább mint pél
dául a német—cseh téma —, s egyúttal
számos, a kötetben érvényesülő szem
pontot a hazai történetírásban is gyü
mölcsözően hasznosíthatnánk, hanem
katonai jellege miatt is: az egymással
szemben álló, s állandó harci érintke
zésnek kitett társadalmak egyik fő kö
zös vonása a létüket és szervezettségüket
mélyen átjáró militarizálódás volt.
Az egyetlen elméleti igényű tanul
mány — Robert J. Burns (University
of California) munkája. „A határok
jelentősége a középkorban" — inkább
hasznos bibliográfiai
áttekintése a
kérdéskörnek. Sikerrel lép túl a Fre
derick Jackson Turner munkásságát
(vö. 1893: The Significance of the
Frontier in American History) pro
és kontra megítélő értekezések ten
gerén, beleértve a
neoturneriánusok munkásságát is. Bölcsen hívja
fel a figyelmet
a
„frontier"-irodalom
legsikerültebb
alkotásaira,
ugyanakkor az alapító Turnertől sem
vitatja el, hogy módszertani hiányossá

gai ellenére még mindig kölcsönözhe
tünk tőle ösztönző meglátásokat, nem is
beszélve ma is lendületesnek tűnő r e 
torikájáról. Mi sem érezzük túlzottnak
megállapítását, hogy Turner sok vonat
kozásban az Annales-iskola előfutárá
nak tekinthető, különösen társadalom
történeti érzékenysége, interdiszcipli
náris jellege, regionális esettanulmányai
alapján. Az 1980-as évek kutatása, így
a jelen kötet tanulmányírói is, elvetet
ték az „alapító" gondolatrendszerének
lefegyverző egyszerűségét, á m elmond
hatatlanul sokat nyertek az eltérő kul
túrák közötti bonyolult kapcsolatrend
szer alapos és elmélyült feltárásától. A
fogantatása szerint inkább „amerikai"
megközelítés, úgy látjuk, az európai ku
tatók számára is egyre megszokottabbá
válik. Archibald Lewis vagy Charles J.
Bishko munkái az ibériai félsziget ha
tárterületeinek összehasonlításával ép
pen a középkor-kutatás számára bizo
nyultak ösztönzőnek.
A kötet nyitó tanulmányai az angol—
skót határral, a telepített területek
arisztokráciájának létrejöttével, össze
tételével és a kasztiliai határterülettel
(Uni
foglalkoznak. Geoffrey Barrow
versity of Edinburgh) munkájában azt
bizonyítja, hogy 1100 és 1300 között vi
szonylag békés volt az angol—skót ha
tár, amit a határterületek település
rendje, az ottani jogszokások, a határ
átlépések gyakorlata tükröz.
Robert
Bartlett (University of Chicago) Íror
szág, Palesztina, Andalúzia és Porosz
föld tanulságai alapján elemzi az arisz
tokrácia betelepülésének motívumait,
kronológiai jellemzőit és jogi feltétele
it.
Különösen figyelemreméltó
Manuel
Gonzalez Jimenez (Universidad de Se
villa) Kasztiliának szentelt dolgozata.
Minden bizonnyal az előtanulmányok
nagy száma és igényessége miatt is
olyan meggyőző a határtartományok
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mozgásának, a határsávok helyzetének
bemutatása a Reconquista folyamán,
Toledo 1085. évi bevételétől a XIV. szá
zad közepéig. A király által közvetlenül
irányított telepítéspolitika, az ott lakók
részletesen szabályozott katonai köte
lezettségei, a települések védelmének
gondos megszervezése, a betelepülés
hez kötődő katonai, gazdasági kiváltsá
gok mind a határhelyzet körülményei
ből következnek. Fontos gyakorlati sze
repük volt a lovagrendeknek, amelyek
ből a XII. században négy is szervező
dött, s létük előfeltétele volt a beván
dorlás és megtelepedés megindulásának
a veszélyes elsővonalbeli területeken.
Rees Davies (University College of
Wales, Aberystwyth) Írország és Wales
angolok általi meghódításának folya
matát hasonlítja össze. A militarizált
ír és walesi társadalmak sorsa másként
alakult, mivel Wales meghódítása már
a XIII. század végére befejeződött s így
az akkortól megszűnt határterületnek
lenni.
A két idegen kultúra egymás
mellett élésének azonban ezután (1282—
3) számos érdekes jegyét mutatja be a
jog és közigazgatás területén. Írország
ezzel szemben az egész középkoron át
a fegyveres konfliktusok légkörében élt,
mint azt Robin Frame (University of
Durham) részletesen tárgyalja az íror
szági angol katonai szolgálat szerveze
téről írva.
José Enrique Lopez de Coca Castaňer
(Universidad de Málaga) a kasztiliai—
granadai határt vizsgálja 1369—1482
között. A két tartomány között az el
lenségeskedések ellenére szoros kap
csolat állott fenn, főleg a fogságukból
kölcsönösen menekülők és a kereske
dők révén.
így a határkörzetekben
rendszeres gyakorlat volt bírák kikül
dése, közös bíróságok felállítása a
mindkét felet érintő ügyekben.
Paul Knoll (University of Southern
California) a német—lengyel határ po
litikai-gazdaság/történeti
elemzését
nyújtja, inkább a korszak (XI—XIII.
század) politikatörténetére koncentrálva.

Hasonlóképpen közelíti meg Friedrich
Loiter is (Universität zu Göttingen) az
Elbától keletre eső területek kolonizációjának problémáját.
Angus Mackay (University of Edin
burgh) a kasztiliai-granadai érintkezést
ideológiai, vallási szempontból tárgyal
ja. Természetes, hogy a kasztiliai határ
tartomány a patrónus szentek, de min
denekelőtt Mária oltalma alatt állott,
így neki szentelték Córdoba és Alhama
templomait. Közvetve vagy közvetlenül
Mária segítette a seregeket a csatában,
a katonák Mária-ereklyéket, -képeket
vittek magukkal.
A szent tiszteletben
álló tárgyak közé tartozott III. Szt. Fer
dinánd kardja, amelyet a sevillai San
ta Maria la Mayor katedrálisban őriz
tek.
Ez emlékeztetett arra a tényre,
hogy Ferdinánd vette be 1248-ban Se
villát, a hagyomány szerint oly módon,
hogy a Szűz megjelent neki s átadta a
város kulcsait. A mórok elleni küzde
lemben az írott és szóbeli történeti ha
gyománynak is nagy szerep jutott,
amennyiben uralkodókat, szenteket ál
lítottak példaképül a harci szellem és
a belső összetartás serkentésére. A szer
ző végül az ibériai harcok eschatalógikus vonásait eleveníti fel.
Hasonlóképpen jelentős szerep jutott
a vallási tényezőknek az angol—skót
határvidéken is, mint az Antony Good
man (University of Edinburgh) írásából
kiderül. Különösen Szt. Kutbert és Szt.
Kentigern határokat nem ismerő kul
tusza tartotta fenn és ösztönözte a két
terület közötti kapcsolatokat. E szentek
a maguk területének patrónusaiként is
szerephez jutottak, így Kutbert maga
jelent meg II. Dávidnak 1346-os invá
ziója előtt, óva őt attól, hogy a földjé
re támadjon, s megjósolta vereségét.
Nagy jelentőségű ünnepek is — pl. Ke
resztelő Szt. János, Mária mennybeme
netele — a skótokat és angolokat közös
ünneplésre bírták.
A kötetet alapos és hasznos bibliog
ráfia zárja.
Veszprémy László
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GESCHICHTE DER K. U. K. WEHRMACHT, VI. K.
DER ALLERHÖCHSTE OBERBEFEHL. DIE GARDEN
Alphons Freiherr von Wrede kézirattöredékeinek felhasználásával,
Georg Zivkovic és Herbert Klima közreműködésével
feldolgozta Peter Broucek
(A Gesellschaft für österreichische Heereskunde közreműködésévél
kiadta
a Heeresgeschichtliches
Museum, Militaria Austriaca, VI. k. Wien, 1988. 96 o.)

Azok a hadtörténészek, akik a har
mincéves háború és az első világhábo
rú közti történelmi időszakok történeté
vel foglalkoznak, alapműnek tekintik
és állandóan visszatérően használják
azt a többkötetes művet, amelyet egy
szerűen csak Wrede megnevezéssel em
legetnek. Az erdélyi Kőhalomban 1843ban született és a felső-ausztriai Waldneunkirchenben
1909-ben váratlanul
elhunyt Alphons Freiherr von Wrede
cs. és kir. ezredes életműve azonban be
fejezetlen maradt.
A Geschichte der k. und k. Wehr
macht. Die Regimenter, Korps, Branc
hen und Anstalten von 1618 bis Ende
des 19. Jahrhunderts című fejlődéstör
téneti, hadseregszervezettörténeti öszszefoglalójának tervezett hatodik köte
tét már nem tudta megjelentetni. Miu
tán 1898-ban közreadta az első kötetet
a fejlődéstörténeti, hadseregszervezet
történeti bevezetővel és a fennálló gya
logos- és vadászegységek történeti öszszefoglalójával, valamint a második kö
tetet a feloszlatott, különleges és bér
bevett idegen gyalogkötelékek bemuta
tásával, ezt 1901-ben követte a vala
mennyi lovasalakulat feldolgozását tar
talmazó harmadik kötet. A sorrendisé
get megszakítva, 1904-ben az ötödik kö
tetet jelentette meg, amely a különle
gesként kezelt, történelmi katonai határőrvidékbeli, magyar nemesi felkelé
si, tiroli és vorarlbergi önvédelmi, örö
kös tartományokbeli Landwehr-szervezettörténetet, valamint a még élő m. kir.
honvédséget, es. kir. Landwehrt és a bi
rodalom két felének népfölkelő intéz
ményét részletezte. 1905-ben még a tü
zérségi, műszaki, szállítási, egészség
ügyi és lótenyésztési formációkra vo
natkozó negyedik kötet publikálása kö
vetkezett.
Wrede halála miatt a tervezett hato
dik kötet a legfelsőbb vezérletről, a ve
zető szervekről, a katonai közigazgatá

si hivatalrendszerről, a katonai kikép
ző- és kiszolgáló intézményekről, vala
mint a testőrségekről még nem jelent
meg. A neves hadtörténész előd tudo
mányos hagyatékából Peter
Broucek
emelte ki a vonatkozó cédulaanyagot.
Miután ezt átgépéltetéssel olvashatóvá
tette, felismerte, hogy Georg
Zivkovic
és Herbert Klima vonatkozó kéziratos
előmunkálataival kiegészítve, legalább
részben megjelentethető
a hiányzó
Wrede-kötet. A kiadásnak megnyerte
a Hadtörténelmi Múzeum igazgatóságát
és az Osztrák Hadtudományi Társaság
elnökségét, így a Militaria Austriaca VI.
köteteként végül is 85 évi késéssel kö
vette az előzőeket az utolsó tervezett
Wrede-kötet egy része.
Ez a szerény külső megjelenésű kö
tet magyar szempontból is különös fi
gyelmet érdemel. A szerkezet Wrede
tervezetét követi. így a legfelsőbb ve
zérlet működéséről szóló történeti át
tekintés vezeti be a következő alfeje
zeteket, amelyek sorban a főhadsegédek, a katonai kabinetiroda vezetőinek,
az Udvari Haditanács elnökeinek és a
hadügyminisztereknek 1556—1918 köz
ti névsorait tartalmazza.
Tanulságos látni, hogy a főhadsegédek
közé csupán tábori jelleggel 1792—1794
közt nemes (később ternovai báró) Stipsics József alezredes, valamint 1871—
1874 közt verőcei Pejacsevich Miklós
gróf, vezérőrnagy került be a Habs
burg-birodalom keleti feléből. A kato
nai kabinetiroda vezetői közt egyálta
lán nem volt magyar. A Császári-kirá
lyi Udvari Haditanács elnökei közt
ugyancsak kivételesen találjuk 1774—
1790 közt futaki Hadik András gróf, tá
bornagy, 1796—1801 közt a magyar indigenátust nyert Tige Ferdinánd gróf,
lovassági tábornok, 1830/31-ben maros
németi és nádaskai Gyulai Ignác gróf,
táborszernagy nevét. A hadügyminisz
terek között a későbbiekben csupán
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1849/50-ben rövid időre marosnémeti és
snádáskai Gyulai Ferenc gróf, altábor
nagy és 1850—1853 közt montecretói
Csornich Antal báró, altábornagy neve
bukkan fel.
A dualizmus korából a kötet a ciszlajtán es. kir. honvédelmi minisztereké
hez csatlakozóan közli a magyar kirá
lyi honvédelmi miniszterek teljes név
sorát. Ezt követi a haderő- és hadsereg
főfelügyelők névsora. Ezek közt csupán
mutatóban akadt 1905—1908 közt ma
gyar: nemes Galgótzy Antal táborszer
nagy.
A következő rész rendkívül fontos.
1618-tól 1918-ig valamennyi önállóan
szervezett hadsereg
parancsnokának
nevét tartalmazza a császári fősereg
élén 1618-ban állt Karl Bonaventura de
Longueval Graf von Bucquoy tábor
nagytól az 1918-as utolsó császári és ki
rályi hadseregfőparancsnokig, kövessházai Kövess Hermann báró, táborna
gyig. Megint csak figyelmet érdemel,
hogy első magyarként csupán az 1736os török háborúban tűnik fel a fősereg
élén magyar: erdődi Pálffy János gróf,
tábornagy. Rajta kívül a XVIII. szá
zadban még két magyar kapott hasonló
súlyú szerepet, az 1746-os és 1748-as né
metalföldi es. kir. hadsereg élén németujvári Batthyány Károly József gróf
(később herceg), tábornagy, továbbá az
1762/63-as hadjáratban a szászországi,
az 1778/79-es hadjáratban az elbai cs.
kir. hadsereg, valamint 1789-ben az osz
mánok ellen vonuló cs. kir. fősereg élén
futaki Hadik András gróf, tábornagy.
A francia forradalmi és napóleoni há
borúkat vizsgálva, hasonló következte
tésekre juthatunk. 1796/97-ben Itáliá
ban borbereki Alvinczy József báró.
táborszernagy, 1799-ben rövid időre
ugyancsak Itáliában, majd 1800-ban
ugyancsak néhány hónapra német terü
leteken krajovai és topolyai Kray Pál
báró, altábornagy, majd táborszernagy,
végül 1799/1800-ban szintén Itáliában a
magyar indigenátust szerzett Melas Mi
hály báró, lovassági tábornok kapott
hadseregparancsnoki beosztást. A ma
gyarországi felkelő hadsereg élén köz
ismerten 1797-ben, 1801-ben, 1805-ben
és 1809-ben József főherceg, az ország
nádora állt, miközben ezredesből tábor
naggyá lépett elő. A XIX. században
két kevés sikert aratott magyar került
be a főparancsnokok közé, 1857—1859
közt Itáliában marosnémeti és nádaskai
Gyulai Ferenc gróf, táborszernagy.
1866-ban pedig a poroszok ellen vonuló

északi hadsereg élén a haditetteiért már
korábban lovaggá tett Benedek Lajos
táborszernagy. Az első világháborúban
a már említett kövessházai Kövess Her
mann báró, tábornagyon kívül fogarasi
Tamásy Albert altábornagy, nádasi
Tersztyánszky Károly vezérezredes, bojnai Boroevics Szvetozár tábornagy és
dentai Rohr Ferenc báró, tábornagy ke
rült hadseregparancsnoki beosztásba a
birodalom magyar feléből.
Az alacsonyabb szintű vezető beosz
tások áttekintésével folytatódik a kötet,
így elsőként a főszállásmesteri törzs, il
letve a későbbi vezérkar élén állók fel
sorolása következik.
Ezen intézmény
élére fennállása százhatvan éve alatt
szintén csak mutatóba került magyar.
E kevés kiváló hazai hadvezér közé tar
tozott 1760—1763 közt almási és gödrei
Siskovics József báró, altábornagy,
1801—1805 közt dukafalvi és kucsini
Duka Péter báró, altábornagy, 1860—
1864 közt Benedek Lajos lovag, tábor
szernagy. A helyettesek közé sem több
magyar került be, csupán 1853—1859
közt alsószopori Nagy László báró, al
tábornagy és 1887—1891 közt nemes
Galgótzy Antal altábornagy.
Az összeállítás következő egysége a
különböző testőrségek legfőbb parancs
nokaként is ténykedő legfőbb udvar
mesterek névsorát és hivatalbeli tény
kedésének idejét tartalmazza. Az udva
ri arisztokraták 1537 óta ismert eme so
rába még véletlenül sem került be ma
gyar. Csupán az egyes testőrségek élén
állt időnként egy-egy magyar is. így
1699—1701 közt a darabonttestőrség,
majd 1701—1705 közt a belső uralkodói
testőrség kapitánya volt erdődi Pálffy
Miklós gróf, táborszernagy. Nagyon ta
nulságos a többi testőralakulat közt tár
gyalt magyar királyi testőrség 1760—
1918 közti elöljáróit tartalmazó név
jegyzék tanulmányozása is. Ez is tanú
sítja, mennyi katonát adott a galántai
Esterházy hercegcsalád, az erdődi Pál
ffy gróf család, továbbá jól reprezentál
ja a többi katonáskodó magyarországi
arisztokratadinasztiát is. Egyébként a
többi testőrségi névjegyzék ugyancsak
egyértelmű képet ad az egyes királysá
gok és örökös tartományok arisztokrá
ciájából rendszeresen katonákat kiállí
tó családokról. Ezek felvillantásától is
eltekintve, az érdemel még kiemelést,
hogy az 1849-ben felállított cs. kir. (ké
sőbb cs. és kir.) lovas testőrsvadron
tisztikarába mindvégig bekerültek ma
gyarországiak is. Végül meg kell em-
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líteni hogy a csupán 1904-ben felállí
tott és a közvélemény részéről alig is
mert magyar krályi darabonttestőrség
kapitányainak ,és helyettes kapitányai
nak a névsorát is tartalmazza a teljes
ségre törekvő kötet.
összefoglalóan elmondható: Csak a
legteljesebb elismerés hangján üdvözöl
heti a magyar kutató az osztrák Habs
burgok birodalmának hadszervezetére
vonatkozóan az összefoglaló áttekintés
ből mindeddig fájdalmasan
hiányolt
kötetet. Wrede évszázaddal ezelőtti vál
lalkozása Peter Broucek közreműködé
sével méltó befejezést nyert. Amit a

legfelsőbb vezérletről, a vezető szervek
ről, legfelsőbb irányító parancsnoksá
gokról történelmi, szervezeti és szemé
lyi területen tudományos feltárás alap
ján tudni lehet, mindazt tartalmazza ez
az új kötet. Csak remélheti minden e
korszakokkal foglalkozó hadtörténész,
hogy az Osztrák Hadilevéltárban folyó
további feltáró és feldolgozó munka el
vezethet a még hiányzó további össze
foglalásokhoz, a katonai hivatalrend
szerre, közigazgatásra, kiképző- és ki
szolgáló-intézményrendszerre vonatkozó
adatok publikálásához.
Zachar József

JÓZSA GYÖRGY GÁBOR

FERENC JÓZSEF ZÁSZLAI ALATT
1849—1914
(Corvina Kiadó. Budapest, 1990. 139 o.)

Nem a disztingvált Leopold Berchtold
gróf követte el a legvégzetesebb hibát
az Osztrák—Magyar Monarchia törté
netében, amikor manikűrözött ujjaival
aláírta a hadüzenetet. Pedig 1914 júli
usában még el sem tudta képzelni, hogy
egy egészen más háborút kap, mint ami
lyent választott. Ferenc József megis
mételt vaskos tévedése sem kizárólagos
oka a dunai birodalom bukásának, bár
Szerbia éppúgy csapdává vált, mint öt
venöt évvel korábban Piémont: 1914ben sem sikerült a nemzetiségi mozgal
mak egyikét a határmenti kis testvér
állam meghódításával felszámolni. Az
öreg uralkodó hatalmi illúziói kísérte
tiesen emlékeztettek a fiataléra, s ez
megfordítva is igaz volt, hiszen fél év
század alatt a világ óriásit változott,
míg a birodalom első embere, és a tár
sadalmi hierarchia csúcsát jelentő csa
lád tagjai alig. „A világvége kísérleti
állomása — riogatta a tanulni képtelen
Habsburgokat Karl Kraus, a századfor
duló gonosz kedvű tárcaírója —. Sehol a
földön nem lehet olyan vidáman és lát
ványosan átélni az apokalipszist, mint
Ausztriában." Ezt az összeomlás fe
lé menetelő, a fegyverek mindenható
ságával és a Ringstrasse-korszak hazug
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historizmusával kérkedő, de a tömeg
nyomortól, a nacionalizmustól és anti
szemitizmustól fuldokló birodalmat az
1815-től, vagy inkább 1792-től szinte
változatlan ancien régime intellektuá
lis és morális sötétsége, a forradalmak
leverését követő, engesztelhetetlen gyű
lölet és a nemzetiségi alattvalók évszá
zados provokálása belülről bomlasztot
ta fel, mielőtt a szétverés nagy művét
az első világháború kívülről befejezte
volna.
Addig azonban a pretoriánus gárda
ként szolgáló, korrupt és hanyag hiva
talnoki kar, a trón és az oltár közötti
szövetségre ügyelő klérus, a liberális
jelszavakkal és a centralizmus korbá
csával irányító, az arisztokráciának le
kötelezett két parlament, legfőképpen
azonban az inkább híres, mint haté
kony császári és királyi hadsereg tar
totta össze a dinasztia nevével szinte
szinonimaként emlegetett dunai biro
dalmat. Éppen az utóbbi támasz jellem
zőit vette szemügyre a Magyar Nem
zet kíváncsi újságírója, hogy a laptól
búcsúzva legalább olyan tarka könyvet
hagyjon emlékbe, mint amilyen tarka
volt a „Ferenc József zászlai alatt" pa
rádézó, s az elképesztő tűzerejű védel-

mi fegyverek megjelenése után is zárt
tömegű támadásra idomított hadsereg.
Jóízűen mesél Józsa György Gábor ar
ról, hogy hogyan éltek a kaszárnyák fa
lain belül és a gyakorlótéren a siker
telen forradalmak és nagyon is sikeres
megtorlások után időleges békében egy
mással a németek, a magyarok, a hor
vátok, a csehek, a lengyelek és a többi
nemzetiségiek. Történészi pontossággal
ír a kiképzés zömét kitevő alaki gya
korlatokról, a kaszárnyai szigorról, a
fiatal szervezetnek elégtelen napi egy
szeri meleg ételről, a napi 6 krajcár
zsoldot gyakorta megsarcoló tiszthelyet
tesi önkényről, s az uralkodó életet és
pénzt pazarló hadjáratairól. A soknem
zetiségű hadsereg nemzetiségi tarkasá
gáról olvasva megismerhetjük a 70 pa
rancsszót tartalmazó közös német ve
zényleti, a legénység többségéhez alkal
mazkodó szolgálati nyelvet és a tisztek
és katonák közötti kommunikációhoz
szükséges nyelvhasználatot. Jól látja Jó
zsa, hogy ez a tarkaság nemcsak a köl
csönös érintkezésben okozott súlyos
gondokat, hanem a kiképzésben is, hi
szen az azonos nemzetiségű hadseregek
ben az elöljárók a bevonulás utáni na
pon már megkezdhették a katonák fel
készítését a harcra, míg az osztrák—ma
gyar hadseregben hónapokat emésztett
fel a többségnek idegenül hangzó pa
rancsszavak és a végrehajtandó moz
dulatok közötti összefüggés besulykolása. Az érintkezési korlátok voltak az
okai például a szórványnemzetiségiek
sokszor öngyilkossággal végződő magá
nyának is.
Európában egyedülállóan
magas maradt évtizedeken át az oszt
rák—magyar hadsereg mortalitása, s
ebben az öngyilkosságok mellett szere
pet játszottak azok a mostoha körülmé
nyek — fűtetlen, minden higiéniát nél
külöző kaszárnyák — is, amelyekről
Józsa nem kis élességgel beszél: 1000
katona közül 28 fő halt meg évente, míg
a 100—100 főre épített és minden oldal
ról szellőztethető angol pavilonokban
mindössze 8 ezreléket tett ki az elhuny
tak száma. Színpompás tarkaság ural
ta a dinasztia támaszának egyenruháit,
amelyet jól illusztrálnak a szöveg mel
lé adott képek is. Ahhoz, hogy a több
nyire írástudatlan, a felvarrott számo
kat nem ismerő katonák — Magyaror
szágon 42%, Galíciában, Bukovinában,
Dalmáciában 70% az analfabéták ará
nya, míg Bécsben és Alsó-Ausztriában
mindössze 19% — fel tudják fedezni a
harctéri összevisszaságban saját csa

pattestüket, a paroliszínek adtak útba
igazítást. A birodalom 102 gyalogezre
dének, a négy tiroli és 1881-től a négy
bosnyák ezrednek eltérő árnyalatok ju
tottak. Pirosból például akadt sápadt,
rózsa, cseresznye, skarlát, meggy, kar
mazsin, eleven, amarant, bordói és sö
tétpiros hajtóka, s ugyanígy a kék, zöld,
sárga színekből is.
A szerző jogosan emlékezteti az ol
vasót, hogy a hadsereg állandó támoga
tást nyújtott a rendőri hatalomnak a
közbiztonság és a nemzetiségek közötti
békés együttélés fenntartásához. Ezért
állomásoztak lakóhelyüktől, hazájuktól
távol a gyalogezredek, többnyire német
tisztek utasításainak engedelmeskedve,
s ezért néztek úgy ki a kaszárnyák, mint
az erődök, mert puszta létezésük is már
a meggondolatlan kilengések elkerülé
sére intett. így az idegen környezetben,
idegen parancsnokok alatt átmenetileg
elveszíthették nemzeti-nemzetiségi iden
titásukat és a „fekete-sárga" lojalitás
olvasztótégelyében még összekötő ka
pocsként is szerepelhettek az uralkodó,
a Habsburg-család és a lakosság között.
Ezt a szerepet a tisztikar azonban már
nem önkéntelenül, hanem tudatosan
vállalta, még akkor is, amikor Szerbia
felé gördültek a vonatok — tisztek sze
mélykocsiban, a legénység vagonokban
— a felírás szerint „40 ember vagy 6 ló
számára" —, hiszen minden kardboj
tos személy udvarképes volt, azaz részt
vehetett az udvari bálon, ahova polgá
rok még álmaikban sem léphettek be,
és néhány évtizedes hivatásos szolgálat
után a nemtelenek is elnyerhették az
alacsony társadalmi rétegektől megkü
lönböztető „von", vagy nemesi címet.
Valójában a tisztek tömege legalább
olyan gyökértelenül élt, mint a vándor
színészek: garnizonról garnizonra ván
dorolva, szűkös anyagi körülmények kö
zött, lesve egy kaucióképes lány felbuk
kanását, hogy a hozományból fizetni le
hessen az unaloműző kártyacsatákban
összegyűjtött adósságot. Akadtak ezre
dek, ahol a tisztikar fele az ara megje
lenéséig elzálogosította zsoldját a „MÖbeljude"-nak nevezett kölcsönzőknek, s
akadtak szerencsétlenek, mint Rainer
Maria Rilke apja, aki adóssága miatt idő
előtt kilépett a szolgálatból és sohasem
szokott az elöljárók és napiparancsok
nélküli civil élethez. Józsa Györgynek
a dunai birodalom hadseregéről rajzolt
képe reális, harsány és színes is, akár
az általa bemutatott zöld strucctollas tá
bornoki föveg, amelyik talán éppen Fe-
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renc Józsefé is lehetett, s amelyről csí
pősen jegyezte meg Sigmund Freud,
hogy „papagájtollak a sündisznófrizu
rák kompenzációjaként". Teátrális volt
ez az ármádia, nem háborúra való. Jo
gosan csúfondároskodik a szerző, nagy
kárörömünkre, mert magunk is átél
tünk az elmúlt évtizedekben hosszabbrövidebb katonai szolgálatot s élveztük
eleget a kincstári bornirtságot, a „szu
ronyok
intelligenciájának"
nevezett
elöljárók rendíthetetlen magasabbren
dűségét, az esti alkoholtól reggel mér
ges parancsnokok kitolási kedvét. Aki
olvassa Joseph Roth galíciai története
it, Robert Musil Törless növendékről
írt sorait, a budapesti Salzmann Zsig
mond, azaz Felix Saiten novelláit, vagy
a Józsa Györgytől többször idézett és a
Zdenci-pusztán Rosenberg Sándorként
született Roda-Roda leleplezéseit, az
megérti, hogy az állandó lakhelytől, így
az otthon fogalmától megfosztott tiszt
gyakori helyőrségváltásai során min
denkinél jobban érzékelte a birodalom
hatalmas méreteit, s a Tiroltól Bukovi
náig egyforma kétfejű sasokkal, feke
te-sárga lobogókkal és Ferenc József
képekkel díszített kaszárnya otthonában
valódi hazáját.
Az igazat megvallva nem kívánta a
recenzens a szerzőt bírálni, mert a jól
megírt és gazdagon illusztrált könyv
ben nem az ő hibájából bukkannak elő
hibák és téves képaláírások — ez a szer
kesztő bűne —, mégis, a néhol nosztal
giába hajló ábrázolásnál keményebb,
sőt kegyetlenebb volt a valóság. A jó
öreg Radeztkyről meg lehetett volna
például írni, hogy hazafiságuk miatt
olasz asszonyokat korbácsoltatott rend
szeresen, sőt szörnyűségesen szétron
csolt hátukat ecettel mosatta le, s így
érthetőbb a rettenetes gyűlölet az oszt
rákokkal szemben. Azt is meg lehetett
volna említeni, hogy Haynau Bresciá-

— 177

ban magyarokkal hajtatta végre a vé
rengzést, amire példa a helyi asszonyok
déli kiáltása gyermekeikhez: „Gyertek
haza ördögfajzatok, jönnek a magya
rok!" Ki lehetett volna még mutatni
számos jellemző vonással a tegeződőmulatozó, tükörtörő, muzsikás kedvű
tisztikar valódi embertelenséget sugár
zó értékrendszerét is, amelyek közül
most csak egyet emelünk ki, a párbajt.
Angliában, s rövidesen minden civili
zált országban a XIX. század közepén
végérvényesen megszűnt az a szokás,
hogy a sértést, vélt sértést, vitát, vagy a
másképp gondolkodást csak erőszakkal
lehet lezárni, megbüntetni. A Monar
chiában a tiszteknek az első világhábo
rúig be kellett tartaniuk a becsületügyi
kódex — amelyet Schopenhauer joggal
tekintett az idióták kódexének — elő
írásait. Ez a szent könyv megtiltotta a
párbajozok védelmét szolgáló tompa tő
rök és vattázott mellények használatát.
Katonának halálos fegyvert kellett kéz
be vennie, s a párbaj célja sem lehe
tett más, mint az ellenfél megölése.
Egyetlen bíróság sem merte felelősség
re vonni a gyilkosokat, és egy civilt el
pusztító tiszt mindig számíthatott Fe
renc József kegyelmére. Az uralkodó
szemében a párbaj a katonai erkölcsi
értéket testesítette meg, az egyéni hő
siességet, a lovagi párviadal továbbélé
sét. Ha pedig valaki nem állt ki életre
halálra, önmagát fosztotta meg a tiszti
rangtól, az udvarképességtől és soha
többé nem lehetett előkelő társaság tag
ja.
Természetesen a recenzens megjegy
zései semmit sem vonnak le a könyv
értékéből, hiszen a címben megadott
korszak hadtörténelme kimeríthetetlen
kincsesbánya. Remélhető, hogy a szer
ző nem fordít hátat az értékes lelőhely
nek.
Bencze László

KRONIKA
A HÁBORÜ ALAKVÁLTOZÁSAI
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s ü l é s G i d e o n Ernst v o n L o u d o n báró,
tábornagy e l h u n y t á n a k 200. évfordulója alkalmából,
Bécs, 1990. j ú n i u s 7.

Az Osztrák Köztársaság Szövetségi
Honvédelmi Minisztériuma keretében
működő Hadtörténelmi Szolgálat, vala
mint a bécsi székhelyű
Politikai-Straté
giai Tudományok
Társasága 1990. jú
nius 7-én a történelmi légkörű Schwarzenberg-palota márványtermében 6 or
szágból érkezett 183 résztvevővel nagy
érdeklődéssel kísért tudományos ülést
rendezett. Alkalmat a történészek és
had tudósok eszmecseréjére ezúttal a
Habsburg-birodalom egyik legnevesebb
hadvezérének, a livóniai születésű és
Morvaországban elhunyt Gideon Ernst
von Loudon bárónak
(Tootzen'Ewst,
1717. február 17 — Neu-Titschein, 1790.
július 14.) közelgő kerek elhalálozási
évfordulója nyújtott. A témát valójában
a középkortól a jelenkorig ívelően a há
ború megjelenési formái jelentették,
mégpedig a mának szóló történelmi ta
nulságok hangsúlyos kiemelésével.
Ebben a szellemben szólt a résztve
vőket — köztük a Loudon-család meg
jelent tagjait — üdvözlő és az ülést
megnyitó Kari Schwarzenberg
herceg,
a Politikai-Stratégiai Tudományok Tár
sasága elnöke és a helyszínt jelentő pa
lota tulajdonosa, vagyis kétszeresen is
házigazda. Már bevezetőben utalt a je
lenlegi alapvető európai társadalmi
politikai változásokra, amelyek köze
pette rendkívül fontos a jelenségek he
lyes fogalmi megközelítése, ehhez pe
dig nélkülözhetetlen a történelmi gyö
kerekhez való visszanyúlás. Ha ez álta
lában igaz, folytatta, még igazabb ez a
tekintetben, hogy a fegyveres konflik
tusok veszélyének növekedésével foko
zottabban merül fel az igény a korábbi
fegyveres összecsapások tanulmányo
zására vonatkozóan. Mivel az előadó
elemzése szerint bármilyen bekövetkez
hető újabb fegyveres küzdelem csakis
helyi jellegű, térben és időben korláto
zott kiterjedésű lehet Európában, fon
tosnak vélte, hogy az ülés tematikájá
ban jelentős teret kapott a kisháború

kérdéskörének vizsgálata a különböző
korszakokban.
Szinte e gondolatsort folytatta a kül
földi szolgálati útja miatt távolmaradni
kényszerült Dr. Robert Lichal udvari
tanácsos, osztrák szövetségi honvédelmi
miniszter személyes
képviselőjeként
megjelent Othmar Tauschitz hadsereg
tábornok, az Osztrák Szövetségi Hadse
re főszemlélője. Miután a legmagasabb
beosztású és rangidős osztrák tábornok
közvetítette a tudományos ülésnek a
honvédelmi miniszter személyes üdvöz
letét, jelen korunk átmeneti jellegét
hangsúlyozta. Ezután arról szólt, hogy
Loudon tábornagy ugyancsak két kor
szak határán élt és tevékenykedett,
ezért is olyannyira aktuális teljesítmé
nyének hangsúlyozása. A Loudon-kori
átmenetet a hadseregének jellegének
megváltozásával világította meg az elő
adó és azt az állandó zsoldoshadsereg
től az általános hadkötelezettségen ala
puló nemzeti hadsereghez vezető köz
tes állapotként jellemezte. A jelen hely
zetet viszont éppen ellentétes folyamat
ként mutatta be, most ugyanis a nem
zeti haderők jelentős csökkentésével az
a folyamat indult meg, amely az átme
netet jelenti az összeurópai kollektív
védekezés megteremtésének irányában.
Ezután
Tauschitz
hadseregtábornok
osztrák részről való előzetes hozzájáru
lásként emelte ki azokat a ténykedése
ket, amelyeket osztrák katonák ENSZmegbízatással az országhatárokon kí
vüli területeken békefenntartó és em
berjogi jelleggel végeztek és vége'znek.
Befejezésül visszakanyarodott korunk
átmenetiségének gondolatához. Hang
súlyozta, hogy a jelenlegi ,.rendnélküli
ség" jobb Európában, mint volt a ko
rábbi ..rend", egyetemleges célkitűzés
azonban csakis egy — a valódi rend
szellemében megvalósítandó — újabb
rendezés lehet. E folyamat lezárultáig
viszont a fegyveres szolgálatot teljesí
tőknek készenlétben kell még állniuk
kötelességük teljesítésére.

— 178 —

A napirenden szereplő témába való
tudományos bevezetést
Dr.
Johann
Christoph, Allmayer-Beck
báró, udvari
tanácsos, az Osztrák Hadseregtörténeti
Múzeum nyugalmazott igazgatója vál
lalta. Bevezetőben felidézte Loudon tá
bornagy személyiségét, aki 1789-ben
Belgrád visszafoglalásával egyaránt be
írta nevét a történelembe és az iroda
lomba. A szinte hihetetlen népszerűség
példáinak bemutatása után azt emelte
ki, hogy Loudon tábornagy egész életé
ben a cselekvés embere volt, aki külön
böző hadszíntereken előbb orosz, majd
1744-től Habsburg-szolgálatban hada
kozott. Bár nem volt elméleti szakem
ber, folytatta az előadó, életművével új típusú hadvezérként a felvilágosult
XVIII. században újat alkotott, akinek
vezérlő elveit halálát követően össze
foglalta a hadelmélet. Ezzel kapcsola
tosan kiemelendő, hogy a külső körül
mények hatására kényszerült arra, hogy
elálljon a döntő összecsapás elméletétől
és hogy a manőverezés stratégiáját ál
landó kockáztatás közepette valósítsa
meg. Ezzel kapcsolatosan az előadó
Loudon korát egybevetette jelen ko
runkkal és mindkettőt úgy jellemezte,
hogy abban a totális háború nem lehet
a politika folytatása, de a politika ér
vényesítésére alkalmazhatóak erősza
kos eszközök, érvényesíthető a fegyve
res erő kényszerítő ténykedése. Befeje
zésül a két korszak közti időszak fo
lyamatait vázolta fel, miként hatottak
a felvilágosodás kori eszmék és az ipa
ri forradalom következményei a nemze
ti államok veszélyeztetése, a nemzetkö
zi érdekszférák kialakulása és ezzel az
állandó konfliktuslehetőség irányába,
amely akár abszolút háborúhoz is el
vezethetett, amikor a szemben álló ál
lamcsoportok teljes népfelfegyverzéssel
vonultak egymás ellen. A politikailag
kiszámíthatatlan háborús kockázat ve
szélye csupán a második világháborút
követően, tömegpusztító eszközök tö
meges felhalmozásával múlt el. Az
elrettentés,
helyettesállítás, korláto
zott csapás és más elnevezésű stra
tégiai elvek érvényesítését tapasztal
va, zárta fejtegetését Allmayer-Beck,
napjaink fő kérdése, hogy a további
fejlődés a háború politikai eszköz
ként való eltűnéséhez vezet-e, vagy
csupán újabb alakváltozáson fog át
menni.
A történelmi előadások sorát Dr. Leo
pold Auer címzetes egyetemi tanár, az

Osztrák Házi, Udvari és Állami Levél
tár tudományos osztályvezetője nyitot
ta meg „A háború alakváltozásai a kö
zépkori Nyugat-Európában" címmel. A
tárgyalt kérdéskör rövid historiográfi
ai áttekintését követően azt hangsúlyoz
ta, hogy a középkorban a közösség meg
védésére való törekvés jelentette a há
borúhoz való jogot. Ez magában foglal
ta az uralkodói kötelességek elmulasz
tása vagy megsértése esetében a feudá
lis uralkodó osztályok uralkodó elleni
felkelésének a lehetőségét is. Az ilyen
háború mégis sokszor, a dolog természe
téből fakadóan, vitatott volt. Ugyanígy
vitatott volt kezdetben a két keresztény
uralkodó közti fegyveres összecsapás is,
ezt ugyanis testvérháborúként fogták
fel. Ezt követően az előadó a hadilét
számmal kapcsolatosan kiemelte, hogy
inkább kisháborúról volt szó, demons
trációról, az erőfölény megkísérelt ki
nyilvánításáról. A lovagháború előtérbe
kerülésével még tovább csökkent a had
bavonultak köre és száma. Ezzel együtt
előtérbe került a háború etikai megkö
zelítése, más megítélés alá esett a ke
resztény és a nem keresztény hatalom
elleni küzdelem.
Az eltérő megítélést
leginkább a hadifoglyokkal való bánás
mód tanúsította. A XII. századdal be
következő új fejlődési tendenciákra, a
zsoldosok felfogadására és a városi mi
líciák szervezésére áttérve, Auer azt
emelte ki, hogy ezáltal csökkent a feu
dális jelleg az európai haderőkben. Ez
zel együtt más formát öltött a lovagnak
lovag elleni, illetve a lovagnak alacso
nyabb származású elleni harca. Ugyan
akkor fokozatosan szűnni kezdtek a há
borúk, csaták addigi korlátai. Míg
ugyanis a meghatározó nehézlovassági
túlsúly tömegben, térben és időben
egyaránt szerény mozgást tett lehetővé,
a könnyebb fegyverzetűek hadbaküldé
sével ez az akadály elhárult. így ke
rülhetett sor ellenséges várak, városok
körülzárására is, ez pedig magával hoz
ta a haditechnika ugrásszerű fejlődését.
Az előadó befejezésül az egységesnek
felfogott nyugat-európai fejlődésen be
lül mégis megnyilatkozó sajátos észa
ki, atlanti, ibériai és középső területek
ben tendenciákat villantotta fel.
Következő előadóként Dr. Johannes
Kunisch, a Kölni Egyetem Közép- és
Újkortörténeti Tanszékének vezetője
tartotta meg „Loudon és a kisháború"
című előadását.
Már bevezetőben azt
emelte ki, hogy a neves hadvezér nem
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hagyott hátra emlékiratokat vagy más
írásokat, sohasem vetette papírra a há
borúval, annak valamely vetületével,
esetleg valamelyik fegyvernemmel kap
csolatos nézeteit, viszont végigharcolta
életét, tetteit az utókor is jól ismeri. Ez
teszi mégis lehetővé hadelveinek felis
merését. Ezek formálódását harci ta
pasztalatai segítették. Fiatal tiszt kora
óta Loudont a gyors helyzetfelismerés
és döntéshozatal jellemezte, így vált
igazi elemévé a hadvezérként is gyako
rolt hadviselés: a kikülönített kötelé
kekkel az előretolt erők elleni harc,
mint a kisháború sajátos formája. Mi
vel a Trenck-pandurkötelékben szol
gált évekig, módja nyílt megismerni az
irrégularités előnyeit is, ezért szívesen
alkalmazott kikülönített kötelékként
később is szabadcsapatokat. A további
akban az előadó a kisháború meghatá
rozásával foglalkozott. Ezt az állandó
hadseregek és a kabinetháborúk korá
ban a következőképpen írta körül: A
szabályzatokkal
megkötött
minden
mozgás, táborozás, harcérintkezés állan
dó védelmet igényelt, ehhez főleg könynyűcsapatokra volt szükség, amelyek
egyúttal kikülönítve képesek voltak a
döntő csatát kerülő manőverezést is
biztosítani. A bőséges harci tapasztalat
elvezetett az instrukciós irodalom mű
fajának megszületéséhez, folytatta Kunisch, ugyanis az egyes portyázok írá
saikban ajánlásokat tettek, miként kell
végrehajtani a legkülönbözőbb kishábo
rús fegyvertényeket. Ugyanakkor Nico
lai és Valentini kísérlete ellenére a kisháborút egész sajátos stratégiájában
még nem sikerült megragadni, erre csak
Clausewitz vált képessé. Ugyancsak to
vábbi feltűnő jelenség, hogy a császárikirályi haderővel közvetlen, vagy köz
vetett kapcsolatban állók alig voltak a
kisháborús művek szerzői közt. Ennek
magyarázatát az előadó abban vélte,
hogy talán nem is volt igény erre, anél
kül is kiigazodtak a kisháború művelői
a feladatokban.
Ennek bizonyítására
részletesen felidézte Loudon pályafutá
sát a császári-királyi haderőben. Eköz
ben jelentősen hangsúlyozta a horvá
tok, mint katonai határőrvidékben har
cosok egyre növekvő szerepét a kishá
borús sikerek kivívásában.
Ezt követően Dr. Christopher J. Duf
fy, a Sandhursti Királyi Katonai Aka
démia főtanára adta elő „Az 1755—
1763 közti világháború dinamikája" cí
mű referátumát. Már e címmel is, mi

ként bevezetőjében bővebben, arra
utalt, hogy a hétéves vagy harmadik
szilézai háborút nem szabad csupán eu
rópai és főleg nem egyedül a porosz—
osztrák ellentétet kiemelő szempontból
vizsgálni.
Ez a fegyveres konfliktus
Észak-Amerikában robbant ki, világ
méretűvé vált, és bizonyos értelemben
a XVIII. század világháborújaként fog
ható fel. Ennek bizonyítására az előadó
bemutatta az egyes Európán kívüli had
színtereket és az azokon megvalósuló,
elsődlegesen a konfrontálódó francia és
angol gyarmatosító törekvésekből faka
dó fegyveres összecsapásokat. Hangsú
lyozta, hogy az európai újrarendezést
ennek alárendelve tekintették a kortár
sak. E fejlemények indokolták, hogy so
ha addig nem látott hadseregfejlesztés
következett be mindkét szemben álló ko
alíciónál. Mindkét fél fölény elérésére
törekedett a hadfelszerelés, a harcászat
és a hadiszellem területén egyaránt.
Végül is a francia koalíció emberanyag
ban, az angol koalíció pedig anyagi
erőkben rendelkezett fölénnyel. Utóbbi
nál ehhez jobb erőösszpontosítás is tár
sult, mivel aktívabb volt a háborús fel
készülés és a korábbi háborúkból levont
tanulságok hasznosítása.
A délelőtti ülést az elnöklő Dr. Erich
Reiter kormánytanácsos, az Osztrák
Honvédelmi Minisztérium
Elnöki és
Jogi Osztályának főnöke rövid össze
foglalóval zárta le.
Ebéd után a tudományos rendezvény
Otto Heller nyugállományú hadsereg
tábornok, a Politikai-Stratégiai Tudo
mányok Társasága alelnöke elnökleté
vel folytatta munkáját.
„Nagy háború és kis béke közt: gyar
mati háborúk" címmel, ezúttal elsőként,
Dr. Erwin A. Schmidl, a Hadtörténel
mi Szolgálathoz beosztott tudományos
kutató a múlt századi háborúkkal kap
csolatosan először tipologizált. Megkü
lönböztette az európai hatalomnak ten
gerentúli állam elleni és két európai ha
talomnak a tengeren túl egymás ellen
egy terület birtoklásáért vívott háború
ját. Mindkettő
vonatkozásában azt
emelte ki, hogy ezek mennyire elkerül
ték az európai hadelmélet figyelmét,
holott a tengerentúli események befo
lyással voltak Európára is. További ér
dekes jelenségként az európai háború
kat, amelyeket nem vívtak végig a le
győzött teljes szétveréséig, mint a ten
gerentúliakat, tekintették nagyháború-
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nak, a távoli földrészekéit pedig csu
pán kisháborúnak. Ezután részletezte
az előadó a gyarmati hadviselés jellem
zőit, majd rátért arra, milyen tapasz
talatokkal tértek vissza az európai har
cosok, mit hasznosítottak ezekből a kö
vetkező európai összecsapásokban. Be
fejezésül a gyarmatokon szervezett had
seregek kialakulását, fejlődését vizs
gálta.
Dr. Gustav Däniker hadosztálytábor
nok, a Zürichi Szövetségi Műszaki Fő
iskola tanára „Totális háború" című
előadása először fogalmi meghatározást
adott: totális háború alatt a minden
adott eszközzel vívott háború értendő,
nem kell szükségszerűen termonukleá
ris háborúnak lennie. Ilyen háború a
jövőben is bekövetkezhet, mivel termé
szetes jelenség a nemzeti függetlenség
re és önállóságra törekvés, amely a po
litikai és katonai cél egybesésével to
tális háborúvá válhat. Vagyis a totális
háború nemcsak a két világhatalom közt
következhet be, hanem két más hata
lom közt is. Ilyen háborús veszély el
hárításához szükséges annak tudatosí
tása, hogy a totális háború totális vere
séggel érhet véget. Ezt követően az elő
adó a semlegesek és el nem kötelezet
tek szempontjából közelítette meg a to
tális háború kérdését. Az ő esetükben
a totális honvédelmi felkészülés olyan
nemzetvédelem elérését jelentheti, ami
kor egy potenciális támadónak már
nem éri meg az agreszió. Befejezésül
Däniker a népességrobbanásban, kör
nyezetszennyezésben,
járványokban,
természeti csapásokban is totális fenye
getettséget látva, ezekkel kapcsolatosan
is totális felkészülést szorgalmazott va
lamennyi állam részéről, ezzel egyút
tal elháríthatónak vélve azt a veszélyt
is, hogy egy regionális konfliktus vi
lágméretűvé váljon.
Befejezésül Dr. Manfried
Rauchensteiner kormánytanácsos, egyetemi do
cens, a Hadtörténelmi Szolgálat veze
tője tartotta meg „A háború küszöbén:
a Low Intensity Coflliot történelmi táv
latai" című előadását. A jelenkortörté
net egyik legfontosabb hadelméleti kér
dését az előadó Herbert Kann-nak Clausewitz parafázisaként az abszolút há
borúról írt művének és Henry Kissingernek a háborús eszkaláció 44 fokoza
táról kifejtett elméletének ismertetésé
vel vezette be. Ezután tért rá a megkö
zelítő kísérletként felfogott
elmélet

megszületésére, miszerint minden ha
gyományos erő bevetésével korláto
zott keretek között vívandó háború in
dítható a kevésbé fejlett területeken. E
legújabb kisháborús elmélet azonban
azonnal felvetette a terrorakciók és az
ezáltal kiváltható népi háború kérdését.
Miközben ez ugyanúgy, mint a forrada
lom—restauráció—reakció
kérdésköre
megválaszolatlan maradt, bekövetkezett
a kommunizmus világméretű visszaszo
rulása és a szemben álló rendszer en
nek megfelelő térnyerése. Ilyen körül
mények közt változott az amerikai el
lenségkép, ellenség immár az, aki nem
ismeri el az amerikai érdekeket. Ez a
Rauchensteiner elemzése
hozzáállás
szerint azt jelenti, hogy jelenleg a vi
szonylagos békétől a hagyományos há
ború vívásáig, terroristaellenes állami
fellépéstől államközi fegyveres konflik
tusig minden lehetőség adott, mert az
Egyesült Államok, a világcsendőr szere
pet felvállalva, készen áll, hogy ott te
remjen és rendet teremtsen, ahol fe
nyegetővé válik szempontjából a fejlő
dés.
Az elhangzott előadásokat élénk vita
követte. A felszólalók aktuális megkö
zelítéssel szóltak a történelmi kérdések
ről is. Elsősorban a semlegesség lehe
tőségéről és potenciális háborús konf
liktushelyzetekről hangzottak el kiegé
szítések. Ezzen szemben Zachar József
alezredes,
a
történelemtudományok
kandidátusa, az Osztrák Hadilevéltár
mellett működő Állandó Magyar Levél
tári Kirendeltség vezetője Johannes Kunisch előadásához fűzött két történel
mi kiegészítést. Egyrészt arra hívta fel
a figyelmet, hogy a kisháborús iroda
lommal kapcsolatosan árnyaltabb meg
fogalmazás lenne szükséges. Igaz ugyan,
hogy Fáber Krisztián Farkas 1759-ben
Kassán megjelentetett „Hadi embernek
oktatása" című művében is felvetette a
szükséges szakmai írások hiányát. Utalt
viszont arra, hogy a szükséges ismere
teket átvehették kiképzőiktől, idősebb
tiszttársaiktól. A császári-királyi szol
gálatból idegenbe került Jeney Lajos
Mihály ugyancsak 1759-ben Hágában
megjelentetett „Le partisan" című öszszefoglaló műve pedig éppen e gazdag
tapasztalatanyag igazi tárháza. További
megjegyzésében utalt arra, hogy nem
annyira a katonai határőrvidékben hor
vátok, hanem sokkal inkább a magyar
huszárok voltak a kisháború igazi mes
terei, akik éppen a tárgyalt korszak-
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ban nyertek jelentős teret szinte vala
mennyi európai haderőben.

mi megközelítéssel végülis a jelen ak
tuális kérdéseiről is szó volt, mégpedig
a jövőbe mutató módon.

A tudományos ülés eredményeit zár
szavában
Manfried
Rauchensteiner
foglalta össze. Kiemelte a hagyomány
ápolás jelentőségét, amikor egy neves
történelmi személyiség jeles évforduló
jához kötve cserélnek eszmét hadtörté
nészek, hadtudósok. Ugyancsak fontos
nak vélte hangsúlyozni, hogy történel

A tudományos üléshez csatlakozóan
este a Mária Terézia téren a neves em
lékművön katonai tiszteletadással szá
mos érdeklődő jelenlétében a résztve
vők megkoszorúzták Loudon tábornagy
szobrát. A nap eseményeit aktuális tér
zene zárta le.
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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, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát.

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség.

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.)

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal 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 lehet.

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. 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 kivéte
lével.)

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok 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 fogadunk 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 az ábrák helyét.

